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Saukia Pabaltijos 
konferenciją

?.

Kviečia Lietuvą
Anglijos ir Francijos kova 

už Pabaltiją

čius nesutikimus tarp jo ir 
premiero Poincare. Milleran- 
das savo pranešime sako: “Mes 
pasiekėme aušrą susitaikimo ir 
galutinos taikos,” iš ko išveda
ma, kad jis pritaria Vokietijos 
fabrikantų pasiūlymams. Poin
care gi neslepia to fakto, kad 
padėtis tebėra rusti ir kad 
Ruhr susitarimui gręsia strei
kai ir lokautai.

Ambasadorių taryba nutarė 
vėl paraginti Vokietiją pasisku
binti su atsteigimu talkininkų 
militarines kontrolės komisi
jos veikimo, kad ta komisija ir 
toliau galėtų prižiūrėti Vokie
tijos nusiginklavimą.

10 žmonių mirė nuo šalčio 
Chicagoje

šeštadieny šaltis buvo pasiekęs
17 laipsnių žemiau zero.

Rurh kraštas vėl suparalyžuotas
Šaukia Paballijos valstybių 

konferenciją
ant nedalyvaujančios valsty-

Graikijos pabėgėliai mirs 
ta kaip musės

tarp

2. Pripažinimas 
rubežių (Tai neliečia

esančiųjų
Lietu-

Valdžia negali jų šelpti, nes ne
gauna paskolos.

Bulgarijos atsakymas Jugo 
Slavijai nepatenkinantis

Bandys išgauti iš Bulgarijos ge
riausius užtikrinimus. Nelei
sianti Ferdinandui sugrįžti.

Mažoji Antantė pripažin- 
sianti Rusiją

Formula pripažinimo bus pa
duota valstybių konferenci
jai.

Konferencijoj iškils kova 
Anglijos ir Francijos įtakų. 
Rusija irgi kišasi į konferen
ciją.

RYGA, sausio 5. — Latvi
jos užsienio reikalų ministeris 
vakar telegrafu pasiuntė pa
kvietimus Lietuvos, Lenkijos, 
Suomijos ir Estonijos val
džioms dalyvauti tų valstybių 
konforenlijoje, kuri įvyks sau
sio mėnesy. Tą konferenciją 
sumanė Latvijcs premieras 
Meirovičiuš.

3. Neutralitetas linkui 
tijos vidujinės politinės 
ties.

L Laisve tranzito visoms 
dalyvaujančioms valstybėms.

Meirovičius sako, kad šią 
konferenciją pasiūlė Rusijos 
užsienio reikalų m misterio pa- 
gelbininkas Kopp. Maskvos 
laikraščiai pripažįsta, kad 
Kopp stengiasi išgauti šiaur
rytinių Europos valstybių ne
utralitetą linkui laukiamo ko
munistų sukilimo Vokietijoje.

Vokie- 
padė-

ClHICAGO. — Pereitas šeš
tadienis įbuvo šalčiausia diena, 
kokios nebuvo -Chicaigoje jau 
nuo desėtko metų. Pačiame 
mieste šaltis siekė iki 17 laips
nių žemiau zęro (0) ir tik vi
durdieny buvo nupuolęs iki 8 
laipsnių žemiau zero. Priemies
čiuose gi buvo dar šalčiau, ypač 
palei ežerą. Ten šaltis buvo 
pasiekęs 22 laipsnius žemiau 
zero.

Ūmus atėjimas didelio šal
čio pagimdė didelį vargą, ypač 
tarp bėdnuomenės. Labdarin
gos įstaigos dirbo visomis spė
komis, kad patenkinus prasimą 
anglių ir šiltesnių drabužių. 
Kiekviena priegUauda liko už
pildyta benamiais, kuriuos šal
tis privertė j ieškotis kiek nors 
šiltesnės pastogės. Policijos sto
tys irgi buvo 
benamiais.

BELGRADAS, sausio 5. — 
Nepaprastame susirinkime, ku
ris tęsėsi visą dieną, Jugo Slavi
jos kabinetas nutarė, kad Bulga
rijos valdžios pasiaiškinimas 
apie premiero Zankovo prakalbą 
savaitę atgal yra nepatenkinan
tis. Kabinetas įsakė Jugo Slavi- 
jos ambasadoriui Bulgarijoj Ra- 
kič tuoj aus grįsti į Sofiją ir pa
daryti paskutinius bandymus iš
gauti iš Bulgarijos geresnių už
tikrinimų apie jos norų gerumą.

Jugo Slavijos valdžia taipjau 
paskelbė, kad ji niekad neleis 
buvusiam karaliui Ferdinandui 
sugrįsti į Bulgariją.

ATHENAI, sausio (>.- Grai
kijos valdžia patyrė, kad ma
žoji antantė (Čecho Slovakija, 
Jugo Slavija ir Rumunija) nu
tarė pripažinti Rusiją. Cecho 
Slovakijos užsienio reikalų mi
nisterio pagelbininkas Girša 
atvyko į Belgradą išdirbti su 
Jugo Slavijos užsienio reikalų 
ministeriu Ninčič pripažinimo 
formulę, kuri bus paduota 
svarstyti mažosios antantės 
konferencijai sausio 9 d.

Rusijos-Francijos derybos 
likusios nutrauktos

83 žmonės žuvo žemės 
drebėjime

MASKVA, sausio 6. — Gau
tomis čia žiniomis, 83 žmones 
liko užmušti ir 400 namų su
griauta smarkiame žemės dre
bėjime Sa'markando provinci
joj, Rusijos Turkestane, Azi
joj.

Francijos sutartis su Jugo 
Slavija

'BEĮLGRADAS, sausio 6. — 
Oficialiniuo.se rateliuose pa
skelbta, kad Francijos ir Jugo 
Slavijos sutartis, panaši į tą 
kokią Francija padare su Cecho 
Slovakija, bus pasirašyta neto
limoj ateity.

Kadangi didžiuma pakvies
tųjų valstybių pasirašė politi
nes ir ekonomines’ sutartis vie
na su kita, tikimąsj, _ kad ši 
konferencija turės didelės svar
bos visoje Europos politikoje. 
Francijos mažajai antantei pie
tinėj Europoj nuolatos stiprė
jant, tvirtinama, kad Anglija 
stengiasi suvienyti šiaur-ryti- 
nes Europos valstybes prieš 
Francijos ekspansijos politiką 
ir kad todėl Londonas yra at- 
sakomingas už šaukiamą kon- 
i\ renciją.

Meirovičiaus pakvietimai pa
verčia Rygą j Europos kovos 
lauką tarp Anglijos ir Franci
jos. Jei Francija laimės, Eu
ropa atsidurs po Francijos val
džia. Jei Anglija laimės, tai Eu
ropa pasidalins į dvi dideles 
militarines stovyklas. .

Ruhr darbininkų kova prieš 
10 vai. darbo dieną

•* 4*

Fabrikantai nepasiduoda darbi
ninkams ir uždarinėja dirbtu
ves ir kasyklas. Ruhr distrik- 
tas vėl suparaližuotas.

kainus kelurius tikslus:
L Dalyvaujančių valstybių 

neutralitetas atsitikime atakos

Tavo Namas

PARYŽIUS, sausio 6. — Ruhr 
distriktui ęręsia toki s pat pilnas 
suparaližavimas, kokis buvo lai
ke pasyvio priešinamos, kadangi 
darbininkai atsisakė dirbti 10 
valandų į dieną.

Dirbtuvės ir kasyklos užsida
rinėja ir darbininkai tūkstan
čiais dedasi prie streiko. Manne
sman dirbtuvės, Reino metalo 
lieji klos, Hohenzollernų dirbtu
vės užsidarė vakar, kada darbi
ninkai atsisakė dirbti ilgiau 
kaip 8 vai. į dieną. Ratingen dir
btuvės stovi uždarytos, o ir 
Kruppo dirbtuvės užsidarinėja.

Fabrikantai sutarė viską už
daryti, jei darbininkai atsisakys 
dirbti 10 valandų ir manoma, 
kad todėl fabrikantų padarytoji 
su franeuzais sutartis liks pa
naikinta.

ATHENAI, sausio 6, — Delei 
nepaprastų šalčių Salonikuose, 
pabėgėliai miršta kaip musės.

Tautų sąjunga prižadėjo su
teikti Graikijai per Anglijos 
banką paskolą, bet bankas atsi
sakė paskolą suteikti delei išva
rymo iš Graikijos karaliaus. De
lei to 250,000 benamių ir badau
jančių pabėgėlių, atbėgusiii ar 
atgabentų iš Turkijos laike karo 
turi gyventi paprastose šėtrose, 
nežiūrint nepaprastai didelių 
šalčių Graikijoje.

Tautų sąjungos komisijos 
Graikijoje pirmininkas Henry 
Morgenthau, buvęs Amerikos 
ambasadorius Turkijoje, nutarė, 
vykti į Ameriką ir ten jieškotiĮ8*?8 krosnys 
paskalos, bet nesitikima,v ■ 1__
paskolą tuojaus bus galima gau-.
ta. Jis sako, kad reikėtų tuo- Į 1<a<l U1 dieną buvo apie 
jaus mažiausia $50,000,000 ap- 250 nors <li<lelh) Raisrų 
rupinimui pabėgusių kokiais hcbuv<>- šis šaltls netik knd 
nors namais. I didelio vargo ir nesmagumo

___ I pagimdė, bet Manoma, kad ir 
■ i > ■ «v ■ ■___ ** ■■ » I nuostolių pridarė už milionusVsmezlos išrnktas Graikhl<ii-ų

jos seimo plezdentu

užpildytos tais

Buvęs karalius Ferdinan 
das grįšią Bulgarijon

Rusai perkelia prekybos orga
nizacijas iš Paryžiaus į Lon
doną.

Holandija be kabineto

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

Mažina okupacijos armiją.
Nežiūrint kivirčių franeuzai 

mažina okupacijos armiją. De
vyni pulkai jau apleido okupa- 
tąjį kraštą. Gen. Degoutte ma
no perkelti savo štabą į Mayen- 
ce, laikant tik nedidelį postą 
Dusseldorfe.
Poincare nesusitaiko su Mille- 

randu?

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

Francijos prezidento Naujų 
Metų pranešimas parodo esan-

Naujieną Konteste 
vedėjas

Naujienų ofise kas-

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

* :i:>‘ y**

esti
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomiis. Nedėliomis-gi 

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

Delei šalčio, 
netiesioginiai, 
10 žmonių. Keli žmones suša
lo; keli mirė nuo širdies ligos, 
kurią šaltis paaštrino, o prie 
kelių mirties prisidėjo netik 

šaltis, bet ir munšainas.
šaltis iššaukė taipjau daugy

bės gaisrų. Kas turėjo anglių, 
tas kūreno krosnis kiek tik 
gailimą karščiau ir perkailu-

> pagimdė šimtus 
kad|gaisrų- DeIei £aisrll ufi’We- 

siai neturėjo ir poilsio. Apskai-

tiesioginiai ir 
užvakar jmiiV

Skubinasi sugrįsti kol Jugo Sla- 
vija dar nepradėjo veikti.

ATHENAI, sausio 6. — Buvęs 
Bulgarijos karalius Ferdinan
das skubinasi grįsti iš Municho 
į Sofiją, kad pastačius nrieš 
Jugo Slaviją “fait accompli” 
(įvykusį faktą), pirm negu Ju
go Slavija spėjo stvertis priemo
nių pakliudyti jo sugrįžimui.

E>** ralius apsigyvens pas 
savo karalių Borisą ir bus
tijy^ ika užpakaly sosto.
Sugrįžęs*jis bus priimtai-; kara
liškai ir bus saliutuojamas ką’- 
po karalius.

Francija nemokės skolą

šaltis siautė netik Chicago- 
je, bet ir toliau į pietus. Net 
St. Louis šaltis buvo’ pasiekęs 

Bet prieš patį balsavimų susir- I10 žemiau zero ir ‘e1’
go širdies liga Inuo (‘u i&inon^s-

1 kai kuriose vietose buvo dar 
šalčiau. Taip Virginia, Minu., 
šaltis siekė 39 laipsnius žemiau 
zero, Mankato, Minu., —• 34, 

-- __ 35, Norfolk,
— 32, Moorehead, Minu., 

- 34, La Crosse, 
Rockford, III, —

ATHENAI, sausio 6. — Bu
vęs Graikijos premieras Venize- 
los tapo išrinktas steigiamojo 
seimo prezidentu. Iš 356 balsų P ur#°’ 
seime už jį paduota 345 balsai. Į

Bet prieš patį balsavimą jis]~ \ 
susirgo ir turėjo apleisti posėdį] C 
ir vėliau prisiėjo L____ ___
daktarus, jų tarpe ir širdies spe-. 
cialistą. Išrinkimas seimo pre-|(^s(>n* Kansas Ci-
zidentu leis jam sudaryti naują Į p’ Mo., — 10, St. Paul 30, 
Graikijos kabinetą. pt. Louis 11, South Bend,

Venizelos susirgo širdies liga,Mn^’» ir pietinėse val-
bet liga nesanti pavojinga. Įstijose buvo jaučiamas nepap

rastas šaltis — iki 10 laipsnių 
virš zero. Tik Floridoj ir 
foru i joj buvo šilta..

Buvo šilta ir ten, kur 
tų būti šalta — Alaskoj. 
šalčiausioj vietoj šaltis

Wis., 28, 
, Spring- 

šaukti kelisEreeport,
— 25, Cherokee, Ta., — 32, Ma- 
dison, Wis., 
ty, Mo., — 
St. Eolus —

PARYŽIUS, sausio 6 . — Bu
vęs prie Clemenceau finansų mi- 
nisteris L. L. Klotz parašė kny
gą apie karą, kurioj jis pareiš
kia, kad už mėnesio po mūšių 
paliaubos Francijos valdžia pra
nešė Jungt. Valstijų valdžiai, 
kad ji negali svarstyti apie už
mokėjimą skolų Amerikai iki jai 
nebus užmokėta kontribucija. 
Klotz sako, kad tos politikos 
Francija laikosi per visus pasta
ruosius penkis metus.

Lietuvos vagonu apšvie
timas elektra.

rupina- 
elektros 

kliūčių 
kredito,

Suvaržė išvažiavimą iš 
Vokietijos

Cali-

ture- 
Ten 

sieke
BERLINAS, sausio 6. — Vo-ltik 10 laipsnių virš zero (0). 

Mietiijois /valdžia suvaržė išiva-|Kitur gi šiluma Alaskoj sieke 
žiavimą iš Vokietijos ir bus iš-Į net 40 laipsnių.
leidžiama tik tie, kurie busi Bet jau vakar buvo palygi- 
” moralia i atsakomingi,” t. y. Į namai daug šilčiau, o oro biu- 
tokie, kurie tylės užsieny ir ne- Į ras sako, kad šiandie bus dar 
sakys nė melo, nė tiesos. Tai I šilčiau; reiškia, didelio šalčio 
padaryta todėl, kad Vokietijos Įsriovė jau praėjo ir daugiau 
kompanijų direktoriai, 
paprastai laiko 
Šveicarijoj, 
tauja, kas piktina kitus svetim
šalius; delei ŪReichbergo pasiū
lymo franeužams 30 nuoš. šė-| TOKIO, sausio 6. — Premje
rų Vokietijos industrijoje, pri-Įras viskontas Kiego Kiyoura 
sistačius franeuzams oficialiniu Į jau sudarė naują Japonijos ka- 
Vokietijos atstovu; delei tei-lbinetą. Jo nariais daugumoje 
singo Maximilian Hardeno pa- yra lordų buto didžiumos or- 
reiškiino, kad Vokietija turi ganizacijų nariai. Jis dirbo ar- 
užtektinai 'maisto, tik jo ne- ti savaites laiko iki įstengė su- 
parduoda gyventojams ukinin- daryti kabinetą, nes didžiumos 
kai ir delei pavienių Vokietijos partijos išpradžių buvo atsisa- 
fabrikantų derybų su franeu- kę jį remti ir vieną kartą jau 
žais, nepaisant Vdkiėtijos la- buvo metęs bandymą sudaryti 
bo. I kabinetą.

kurie|ji nebegrįš.
susirinkimus

girtauja ir puo- Sudarė Japonijos kabinetą

Kaunas. —Jau senai 
masi įvesti vagonuos 
šviesą, tik dėl įvairių 
o ypačiai dėl stokos 
tatai negalima buvo (įvykinti.
Pagaliau š. m. rugsėjo m. pa
daryta su Prancūzų firma 
“Compagnie Electromechani- 
que” sutartis vagonų elektros 
apšvietimo medžiagos reikalu.

Gruodžio 16 d. išvažiavo į 
Prancūziją Traukos Tarnybos 
Viršininkas, kuris išaiškins tarp 
kitko ir kai kuriuos klausimus, 
liečiančius elektros apšvietimo 
gaminamą medžiagą.

Pradžioje sausio m. jau bus 
pargabentos pirmos, medžiagos 
partijos ir pradėta vedimo dar
bas. Elektros apšvietimas bus 
maž daug tokio pat tipo, kaip 
Vokietijos ir kitų kraštų trau
kinių.

Viename vagone elektros ap
švietimo įrengimas kainuos 
8000 litų. (L-va).

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

IMPERFECT IN ORIGINAL

PARYŽIUS, sausio 6. — 
Pradinės derybos tarp Franci
jos ir Rusijos apie Rusijos val
džios pripažinimą, manoma, li
ko nutrauktos. Vakar paskelb
ta, kad bolševikų valdžia Įsa
kė tuojaus perkelti visas savo 
prekybines organizacijas Pary
žiuje į jUondoną.

Niekuriume rateliuose ma
noma, kad Rusija tuo daro tik 
spaudimą į Franciją, kad iš
gavus iš jos nuosprendį.

Atveža iš Rusijos 800 paveikslų.
LONDONAS, sausio 6. — 

žymiausias moderninės Rusijos 
piešėjas Konstantin Somov 
šiandie išplaukė į Ameriką su 
800 paveikslų žymiausių Rusijos 
artistų, tikslu supažindinti ame
rikiečius su Rusijos daile, taip
jau ir parduoti paveikslus, jei 
bus galima, nes Rusijos artistai 
kenčia didelį skurdą.

Somov nekaltina valdžios. Val
džia daranti viską dėl artistų, 
bet pati yra neturtinga ir pavei
kslų negali pirkti, o senoji aris
tokratija, kurie paveikslus pirk
davo, išnyko; naujiesiems gi pel- 
nagaudoms dailė visai nerupi.

AMSTERDAMAS, sausio 6.— 
Senasis Holandijos kabinetas 
rezignavo parlamentui atmetus 
jo siūlomą laivyno Liliu ir nuo 
to laiko niekas neįstengia su
daryti naują kabinetą, nors 
jau keli bandė kabinetą suda
ryti. Ne viena partija nenori 
nusileisti ir todėl neglima gau
ti didžiumos. Sunkiausia vra 
gauti finansų ministerj, nes ša
lies finansai yra paįrę, o par
lamentas priešinasi aštresnėms 
finansinėms reformoms.

ORMONDBEACH, Fla., sau
sio 6. — Turtingas Ashton Har- 
vey, 70 metų, iš New Yorko, bu
vęs advokatas, vakar urnai pa
simirė žaizdamas golfą su John 
D. Rolkefelleriu, seniu, su ku
riuo jis žaizdavo čia golfą kiek
vieną žiemą per pastaruosius 5 
metus. Vos tik pradėjus žaisti 
Harvey sukrito pievutėj ir nune
šus pašiuren mirė nesulaukus nė 
daktaro.

Automobiliai užmuša du žmogų 
kasdieną.

Vidutiniai imant, Chicagoje 
kasdieną užmušama automobi
liu du žmogų.

šiandie — veikiausia giedra; 
biskį šilčiau.

Saulė teka 7:18 valandą, leid
žiasi 4:34 vai. Mėnuo leidžiasi 
5:08 valandą vakare.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
1739 SHalsted St. 

Chicagolll.

Oficialiniuo.se
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Klaipėdos krašto lietuvių 
organizacijų pareiškimas
“Prūsų Lietuvių Balsas” deda 

tokį Klaipėdos krašto lietuvių 
organizacijų pareiškimų dėl kra
što vokiečių delegacijos atsilan
kymo Kaune: “Mes šiandien pil
name skaičiuje susirinkusieji at
stovai visų politinių, ekonominių 
ir kultūrinių Klaipėdos krašto 
lietuvių organizacijų priimame 
žinion, kad buvo nuvažiavusi 
Kaunan Klaipėdos krašto vokie
čių delegacija ir Lietuvos Vy
riausybei pareiškė savo ištiki
mybę. Tuo galima pasidžiaugti, 
nes tai įrodo, kad dabai* visi 
krašto gyventojai be skirtumo 
jo prisijungimą prie Lietuvos 
respublikos skaito įvykusiu ir 
neatmainomu faktu.

Tiktai Vokiečiai laikė reika
linga pasiimti su savim ir kele
tą žmonių lietuviškos kilmės ir 
pranešti ten visų Klaipėdos kra
što gyventojų, taigi ir lietuvių, 
vardu visokių reikalavimų.

Mes konstatuojame: 1) kad 
žmonės lietuviškos kilmės, kurie 
važiavo su Vokiečiais Kaunan, 
buvo ar tai nutautę ir senai jau 
pasižymėję savo tautos prieši
ninkai, ar žmonės be savos nuo
monės, kurie be to, visai neži
nojo, kas delegacijos be ištiki
mybės pareiškimo buvo norima 
kalbėti, 2) kad minimoji delega
cija dėl to neturėjo jokios tei
sės kalbėti ir musų, lietuvių, 
vardu; iš musų ji jokių įgalioji
mų neturėjo.

Mes griežčiausiai protestuo
jame prieš tokį nelemtą visuo
menės klaidinimą ir iškilmingai 
pareiškiame, kad mes vokiečių 
savo globėjais nepripažįstame ir 
niekuomet nepripažinsime, pa
tys savo reikalais rūpinsimės ir 
prireikiant patys savo delegaci
jas pasiųsim centro valdžion.

Toliau mes pareiškiame, kad 
visa eilė Vokiečių delegacijos 
praneštųjų reikalavimų anaiptol 
neatatinka krašto gyventojų 
daugumos nusistatymui. Musų 
organizacijos, o ir žymi dalis 
krašto vokiečių visai priešingai 
reikalauja: 1) kad butų sušauk
ta krašto taryba, ypač dabar, 
kai ruošiama išleisti rinkimų 
įstatymai, kurių nustatymą ne-

pi-iežasties suiuunėjanti.
Kaip paaiškėjo, suėmimas ir 

krata padaryta įskundus bu
vusiai tarnaitei, pavarytai iš 
tarnybos už vagiliavimą. Ta 
tarnaitė kurį laiką sėdėjusi 
arešte, taigi apie ją ir jos san
tykius su priegjlauda policija 
žinojo, ir vis dėlto jos skundi
mu patikėjo. Ir tik paskui, per
daug jai įsimelavus, buvę liau
tasi jos “informacijomis” nau
dotis.

Minėta tarnaitė, papildyda
ma savo “pranešimą,” painio- 
jantį lietuvių mokinius į už
mušto kareivio bylų, šitaip kal
bėjusi :

“Ir dabar tie 'mokiniai nesi
liauja, pagaus kur lenkų ka
reivį, tai pririša prie medžio ir 
kankina visokiais budais; taip 
sukankintų kareivių yra jau 
keletas.” Čia policijos tardyto
jams teatsįdariusios akys. Per
daug jai įsimelavus, buvę liau
tasi jos “informacijoms” tikė
ti.

GUDŲ GIMNAZIJA 
UŽDARYTA.

Vilniaus Kuratorijos įsakymu 
uždaryta gudų gimnazija Ho- 
rodke. Gimnazijai buvo priki
šama, jog ji buvusi labiau rusiš
ka, pegu gudiška. Priekaištas 
nebent tiek teisingas, kad gim
nazijoj mokėsi daug pntivoskvį 
vų, o tam tikros rūšies žmonių 
išmanymu rusas ir pravoslavas 
tai sinonimai.

Prieš gudų gimnazijos užda
rymą buvo šitokie faktai. Len
kai, matydami, kad gudų gim
nazija turi labai daug mokinių, 
ir gyventojai juos noriai lei
džia, įsisteigė lenkų gimnaziją. 
Bet lenkų gimnazijon teleido 
vaikus valdininkai, policija ir 
keletas šlėktelių visai taip, kaip 
ir Švenčionyse, ir jai todėl mo
kinių visada truko, ši ir yra 
svarbiausia uždarymo priežas
tis.

PfNISUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį ausisie-

Kreipkitės

NAUJIENOS, ’ CMcagS, UI. 
•m■»» H wIRi—wmmmmm—■—i ■ 11 n —■*■*■— ■■■■■■■'i »

John Evko su Charles Sanderson, Hugh Nichol su Joe Novak
Extra persiemimas

Aleksander Garkaivienko su Ajax

FIRST REGIMENT ARMORY
Miehigan Avė. ir 16th St.

Sausio 8, ’24

Garsinkities “NAUJIENOSE”
XX 1

mmTel. Blvd. 8188
i M. Woitkewick 
Bgį BANLS 

AKU8ERKA
Sį^Turiu patylimą 
* O Pasekmingai pu 
MaS tarnauju mote 

’jBgcims prie gbndy 
kiekvienam* 

atsitikima. Telki# 
^į’jypatišką prižiurk 

įimą. Duodu pa 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy 
kai.

3113 South 
Halsted St.

ir-:1" zr z-*!*
NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

<«r8R. HERZMAN^M
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviam* žinomas per 16 
■ketą kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rorgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrą, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonali

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisus
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 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288#

U................... f. ........... ........... .... ................................... .

--------------- ------------- --------------
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare, Neačliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

. ................. I I—M————■ I II II ■ I I mr

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V........... ...........  .... ..................i......................

ANT NAUDOS.

SJ. fabionas co.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
£ Parduodam Laivakortes. •

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS f

Ofisas viduimieatyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. WaHfaington St.

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ii* pardavimo Dokumentu® . 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Rąndolph 3261

Vakarais: 2151 We«t 22 Street r
Telefonas Canal 1667 Igalima palikti vienai direktori

jai, kuriai dabar telieka pasitar
ti su grynai vokiškomis įstaigo
mis; 2) kad butų paskirta Klai
pėdos krašto reikalams ministe- 
ris, kaip tai nužiūrėta konven
cijoj, ir kad šitas ministeris bu
tų iš krašto gyventojų tarpo; 3) 
kad nebūtų stabdoma krašte mo
kyklų ir valdžios įstaigų peror
ganizavimas, kol neužims visur 
lietuvių kalba jai prideramąją 
vietą; 4) kad nuverstųjų vokie
čių imperializmo paminklų at
statymas nebūtų nė svarstomas, 
kol nebus įvykusi krašte visiš
kai normalė padėtis. Kad nuo to
kios normalės padėties dar to
li esame, įrodo ir atsitikimas, 
kad prieš keletą savaičių tiktai 
vėl pakirstas lietuvių jaunimo 
pasisodintasis Rambyno kalne 
ąžuolėlis; 5) kad tranzitas per 
Lietuvą geležinkeliais butų ati
daromas Lenkams tik tuomet, 
kai jie galutinai išsižadės visų 
pretenzijų į lietuvių gyvenamus 
kraštus.

O galiausia 6) mes reiškiame 
savo pilną pasitikėjimą krašto 
direktorijai, kuri nežiūrint sun
kiausių aplinkybių, ligšiol suge
bėjo krašte išlaikyti tvarką ir 
beveik normalę ekonominio gy
venimo eigą.
Klaipėda, 1923 m. gruodžio 5 
dieną.

Lietuvių Organizacijų vardu 
i Pirmininkas Stikliorius.

Raštvedys Režulaitis.

kimų su Lietuvos Bankais. 

Ypatiškai arba raštu j 
Central Manufacturing

District Bank
1112 Weat 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI GI

MINES I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
Leisk musų raktinei Kaune pagelbs

ti Jūsų giminėms išgauti pasportus 
ir vizas ir tinkamai juos prirengti i 
kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, turin
tiems Cunard linijos laivakortes. Cu
nard laivas išplaukia iš Europos kas 
kelintą dieną. Cunard laivakortės 
yra geros kelionei ant AQUITANIA, 
BERENGARIA ir MAURETANKA, 
greičiausia jurų kelionė tarp Lietu
vos ir Amerikos.

Del smulkesnių informacijų, malo
nėkite susižinoti su musų vietiniu 
agentu arba musų raštinėje.

Cunard Line i\
®]40 N. Dearborn < 
■Street I — *.< ITIN. F

Iš lenkų okupuotos 
Lietuvos

Nerado kaltės.
Vilnius. — “Lietuvos Rytai” 

rašo, kad Trinopolio prieglau
doj suimtieji Vyt. Didž. gimna
zijos mokiniai jau paleisti, nes 
nieko įtartina iš jų negauta ir 
neišgirsta. Tuo bildu dar kartą 
pasitvirtina, kad Lenkų polici
ja lietuvius be jokios rimtos

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENi
AKUŠERKA

i 101 Po. Halsted su kampas 81 
su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
los ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose

kito

merginoms; kreip 
įritės. o rasite]
pagelbą.

Valandos nuo

tų, nuo 0 9
vakare, *’ v

,____
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Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

....... ....................................... .............
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA '
Ofiso valandos: |
9 iki 12, 1 iki 8 dieną į
ir 6:30 iki 9:30 vakare '

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th 8t., Chicago, III. j

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Jfardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v, v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dienų.

1L DAVIMNB, M. D.
4613 So. Miehigan Avė.

Tel. Kenvood 5107
Valandos: nuo 9 IH 11 v»l. ryto; 

nuo b:30 9d 7;36 vakare.

Telephone Yards 1582 '

DU, J. KOLIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą. 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago, Iii.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Carsinkifšs Natiįisnosa

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ncd. pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

CHICAGO, 1LL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 L. Washington St.
Valandos: nuo 10 Hd 12 ryto 

T^lephona Central 8066 
1824 VVahansia Avė.

Humboldt J098 
Valandos: nuo 6 ik! 8 vakaro 

Rezidencijos tel, Kedzle 7715

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILU

ii

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Rąndolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580
„ Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago.

Tel. Yards 4681

' (l

DU. M. T, ST»
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį

Office Ho ura: 10 fkl 12 pietą 
5 ik! 7 rak 

Tel. Canal 2118

DR. A, L DISKĄ
PIIYSICIAN AND SURGEON 

19<0 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

....................................   .ibiww.ui.WB n ■■■■.ii ■

~ DR. M. ŽILVITIS,
DENTIST4S 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061v -- ---- - ...

' Telephono Yarda 6032

DR. M. STIIPHICKI
3107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 ikj 8 vakaro 
Nedaliomis ofisai yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktini! Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandoa: 11 iki 4 po piat, 
6 iki V vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirvrg&a 

Specialistas Moterilku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Hajsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagp

Gydytojai, Chirargąi Ir Aknieris

3315 Smath Halsted 8L 
Tel Doulevard 1401

Vai. £> ryto lig 2 T. M. ir 7---- 9 P.M
Ned. 9—12 A. M.

33. ?. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Roulevard 7179

Tol. I** M. 5 27 f a-K
CHICAGO, ILL.'

............. ■H.1I.IB II ■ I 1..I

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Pi'ospect 0610

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St..

Vixia''.<Ios nuo 8 iki 1O -va.’. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v. 

Telefonas Yards 08G7

Pirkit data
Nelaukite ilgiau •— nes jus nega

lėsite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjęs turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiui’ėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų 2r 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių ©verkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir ©verkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto Iki 9 vai. vakaro. Subar
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. '

,Z S, GORDON, ;
739 W. 14th St. ;

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St.

U1IIUUUIIIHIIIIIII
IMPERFEOT IN ORIGINAL



Pirmadienis, Sausis 7, 1924 NAUJIENOS, Chicago, III.

ANTRA DOVANAGRAND CAPITAL DOVANA

TRECIA DOVANA

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept., 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinnois, Telephone Roosevelt 8500

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, IU.

Iki tam laikui visi surinkti pinigai 
turi būt priduoti į Naujienų Kontes
to Departamentą. Kiekvienas gali 
laimėti dovaną, tik suprantama, turi 
biskj pasidarbuoti.

Iš kity miesty kandidatai kurie da- 
lyvavo šiame konteste, turi išsiųsti 
pinigus pėtnyčioj, sausio 11, vakare 
special delivery laišku, tuomet mes 
gausime pinigus į laiką ir jų balsai 
bus priskaityti.

AŠTUNTA DOVANA
$75 vertės tavorų 

orderis

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas 

$150

liaus XI, verta
$150

Pirkta ir parodama pas

SEPTINTA DOVANA 
$1W vertės tavorų 

•rderis

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bamperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920
Pirktas ir parodomas pas ■ ■1

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES
2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas

Bile tavorų augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas 
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 Ss. Kedtee Avenue, Chicago, Illinois.

Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.

$25 Auksu $15 Auksu
Į $5.00
Ir dar 50,000 extra balsų gausite! 
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

Li metų $4.00
1 “ 8.00
2 “ 16.00
3 “ 24.00
5 “ 40.00

Iš kitų miestų 
Va metų $3.50
1 “ 7.00
i “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 35.00

PENKTA
DOVANA

MUSIC CO., » •
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
x COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700 
Pirktas ir parodomas pas

WM. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois.

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana 
$50 Auksu ■

$5.00
(r dar 50,000 extra bfcltta jums. -- 
Kaip? Prfsiųsklte $24 vertės 
prenumeratų pirm 8 Valandos, trti- 

batoje, gruodžio 22, 1928.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS Iš $2,00# AUKSU bu, padėtas j šalj, kad pas- 
kiau išdalinus kaipo algas tarpa aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visų 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamu 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina

TREČIAS PERIODAS.
įskaitant devintą ir paskutinę savaitę
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bis išduodamas < 
prenumeratas:

Balsų
2,500
6,000

13,000
27,000
45,000

paštu
2,500
6,000

13,000
27,000
45,000
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Baltiko Valstybių 
Konferencija.

Iš Rygos ateina žinia, kad 
šį mėnesį yra šaukiama nau
ja konferencija valstybių, 
prieinančių prie rytinio Bal
tiko Juros kranto, Kvieti
mus išsiuntinėjęs, sausio 
mėn. 4 d., latvių užsienių 
reikalų ministeris Meierovi- 
čius Suomijos, Estonijos, 
Lietuvos ir Lenkijos val
džioms. Suprantama, kad 
konferencijoje dalyvaus ir 
Latvija.

Konferencijos programas 
esąs toks:

1) Dalyvaujančiųjų vals
tybių neutralitetas tame at
sitikime, kad viena jų pultų 
nedalyvaujančią valstybę;

2) Pripažinimas esančių
jų sienų, išskiriant Lietuvos 
sienas;

3) Neutralitetas sulig vi
dujinių politinių sąlyg*ų Vo-

Antantė”. 
’ Bet tai butų 

smūgis Anglijos 
Europoje. Suėmusi Baltiko 
respublikas į savo saują, 
Franci ja pataptų neužgin
čijamu diktatorium Euro
pos kontinente ir Anglija 
butų izoliuota.

Anglija ramiai nesėdės, 
matydama tokį pavojų; to
dėl galima numanyti, busi
moje Rygos konferencijoje 
eis smarki kova tarpe Fran
cijos ir Anglijos šalininkų.

Prie šitokių aplinkybių 
nepaprastos svarbos turės 
Lietuvos nusistatymas.

Lietuva yra ta šalis, per 
kurią Anglijai teks toje kon
ferencijoje pradėti savo 
“ofensyvą” prieš francuzų 
diplomatiją, jeigu ji norės 
užbėgti už akių Paryžiaus 
užgaidoms.

lyra vienintelė tarpe Baltiko 
[respublikų, kuri iki šiol bu
vo griežtai priešinga Lenki
jai.

Jeigu Lietuva ir toliaus 
atsisakytų dėtis su lenkais, 
tai kitoms Baltiko respubli
koms tektų arba atsižadėti 
minties apie sąjungą, arba 
daryti sąjungą be Lenkijos.

Konferencijos sumanyto
jai, matyt, laikosi tos nuo- 

I monės, kad^Lietuvą aplenkti 
negalima, kadangi jie ne 
tiktai pakvietė ją, bet ir iš- 
kalno pareiškė savo pasiry
žimą neremti Lenkijos pozi
cijos Lietuvos sienų klausi
mu. Konferencijos pro- 
graman, kaip nurodyta auk- 
ščiaus, tapo įdėtas esančių
jų sienų pripažinimas, bet 
Lietuvai tame punkte daro
ma išimtis.

Šita išimtis gal būt duos 
galimybės Lietuvai daly
vauti konferencijoje. Nuo 
jos atstovų elgimosi žymiam 
laipsnyje priklausys, ar te
nai laimės Francijos impe
rializmas, ar jo oponentai.

skaudus 
padėčiai

Nes Lietuva

ft’ūJ

^Apžvalga
“TAUTIETIS’' KANTAS.

se esą suimta kokie 900 žmonių.
Apie tuos areštus nesenai bu- 

vo žinių vįsoje Amerikos spau- > 
doje, bet nebuvo aišku, delko jie 
įvyko. Įdomus todėl yra nurody
mas į tai, kad jis yra pasekme 
atsinaujinusio susirėmimo tar-; 
pe viešpataujančios bolševikų! 
partijoje frakcijos ir kairiųjų 
komunistų.

Kuomet apie dveji metai at
gal Leninas paskelbė “ 
ekonominę politiką”, tai dalis yra padaras praeities, kad vis- 
bolševikų pasitiko ją labai nepa- kas ką, dabar turime, kitados 
lankiai. Bet geri rezultatai, ku- buvo kitokis, kad viskas musų 
rių pradžioje ta politika davė, Į žemėje kentėsi ir dar tebesikei- 
laikui bėgant numalšino kairiuo- čia. Musų dienų mokslas vien- 
sius. šiandie tečiaus, kuomet balsiai užgyrė evoliucijos idėją: 
Rusija susilaukė baisaus ekono- visi mokslininkai pripažįsta evo- 
minio krizio, tai kairieji komu- liucijos idėją, tiktai nėra sutiki - 
nistai, matyt, vėl pakėlė gąlvas. nio kas dėl evoliucijos priežas-

Aukščiaus paminėtasai korės-,čių. Rimti mokslininkai kriti

Mokslas Suprantamai Išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

sius.

{vadas.

Aplamai imant, darvinizmas 
naująją'reiškia evoliuciją—kad dabartis 

tai dalis yra padaras praeities,

pondentas sako, kad kairieji ko
munistai stengiasi paimti * savo 
kontrolėn visą bolševikų partiją 
ir pašalinti iš jos vadovavimo 
Kamenevą. Trockį, Rykovą ir 
Staliną. Jų vieton skverbiasi 
kairiųjų vadai, Bucharin, Sapro 
nov ir Preobraženski. Leninas gi 
taip sunkiai sergąs, kad nebega
lįs kištis į tą kovą ir padėt savo 
▼ienminčiams, stojantiems už 
“naująją ekonominę politiką.”

šioje vietoje jau buvo kalbėta 
apie opoziciją bolševikų valdžios 
politikai iš dešinės pusės, iŠ taip 
vadinamosios “darbininkų gru
pės” ir josios rėmėjų. Jie reika
lauja daugiaus laisvės, negu pri
pažįsta partijos vadai. Dabar 
matote, kad oficialius partijos 
vadus atakuoja ir jų priešai iš 
kairės pusės, reikalaudami pa
naikinti ir tuos trupinius lais
vės, kuriuos suteikė Rusijai Le- 
nino-Kamenevo srovė.

BUs įdomu pažiūrėt, kuo ta 
kova pasibaigs.

kuoja ne darvinizmo idėją, ne 
evoliucijos idėją, bet,tiktai, kaip 
pamatysime, tūlas Darvino dok
trinas. Labai daug nauja pada
ryta biologijoj ir visuose gam
tos moksluose po Darvino. Bet 
visas mokslininkų darbas kaip 
tik duoda daugiaus pamato dar
vinizmui. Darvino laikuose evo
liucijos idėją smerkė didesnė da
lis ir rimtų mokslininkų, dabar 
jau niekaa nedrįsta ginčyti evo
liucijos buvimą. Visi biologai 
dabar aiškiai pasako, kad musų 
dienų augalai ir gyvūnai išsivy
stė iš seniau buvusių visai kito- įvairių priešų: vilkai kovoja su 
kių. Apie tai abejoti jau niekam 
netenka — niekam, kas nebijo 
žinoti.

II II

Punnett apskaitliavo, kad jei 
veislėje atsiranda nors šimtinė 
dalis vieno procento asmenų su 
geresnėmis bei naudingesnėmis 
ypatybėmis ir kad jeigu naujie
ji asmenys turi nors 5 procen
tus galimybių nustelbti origina- 
linius asmenis, tai originalinė 
veislė išnyks greičiau nei šim
tas gentkarčių.

8). Vienok reikia kokio nors 
sieto sijoj omui arba natūrinei 
atrankai. Tuo instrumentu, tuo 
faktorių yra kova dėl būvio. Gy
vi daiktai nusilenkia visokioms 
kliūtims, nuolatos susidurdami 
su amžinai besikeičiančiomis 
sunkenybėmis. Dažnai perdaug 
veisiama, aplinkuma nuolatos 
keičiasi, stipriam asmeniui rei
kia būti dideliam kovotojui. Ko
vojama dėl maisto, dėl gyveni
mo vietos, dėl būvio, dėl pačių 
ir dėl šeimos gerbūvio
būtinybių ir dėl smagybių. Ver
da kova tarpe vienos veistis as
menų, dažnai ramus asmuo bu
vo kaimyną sumaumoja be jo
kio aiškinimo. Eina kova tarpe

dėl

NUŠNEKĖJO.

tai ji- 
social-

buvęš

Nepatiko “Draugui” rašytojas 
Herbačauskas-Vienuolis, 
sai ėmė ir pavertė jį.... 
demokratu.

Herbačauėkas, girdi,
lenkų sėbras ir profesoriavęs 
Varšuvoje, paskui, kuomet len
ki] markė nupuolusi, tai jisai at
vykęs į Kauną. Ir tai ačiū social
demokratams, nes jie užtarę jį, 
kaipo “saviškį”.

“Socialdemokratas Čepinskis”, 
rašo “Draugas”, “pasikvietė 
Herbačauskį į Universiteto pro
fesorius....”

“Grynas socialdemokratas 
ėmė paskaitas daryti apie 
‘Dvasias be vietos’, apie raga
nas ir šmėklas....”
Mes nežinome, iš kur klerika

lų laikraštis ištraukė tokią ži-

i Evoliucijos priežastys arba fak
toriai.

Siauresne prasme darvinizmas 
reiškia Darvino evoliucijos teo
riją. Jei paukščiai išsivysto iš 
dinosaurinių ropuolių, jei mo
dernus arklys išsivystė iš eohi- 
pų veislės, kurios nariai buvo ne 
didesni už Lietuvos šunis, tai 
kokiu budu šitokis lėtas persi
keitimas galėjo įvykti? Prieš 
Darviną buvo daug evoliucioni- 
stų, buvo daugybė visokių teori
jų. Vienok Darvinas, kartu su 
Wallace sukurė savąją, faktams 
atatinkamą teoriją, kuriai grei
tu laiku pritarė dauguma natū
ralistų. Darvino teorijos bran
duolys gludi dviejuose žodžiuo
se: variacija ir atranka (selek
cija). Darvinas keliais saki
niais tai pats pasako: “Kadangi 
kiekvienos veislės asmenų dau
giau gimsta, negu gali išlikti ir 
kadangi dėl to dažnai atsiranda 
kova dėl būvio, tai išeina, jogei 
kiekvienas gyvas daiktas, jei ji
sai nors šiek tiek nuo kitų savo 
naudai skiriasi, tai sukrautinose 
ir kartais nepastoviose gyveni
mo sąlygose jisai turės daugiaus 
progų išlikti ir tuo budu bus na-

avimis, vanagai su visais paukš
čiais, žmogus su visais gyvais 
daiktais. Kovojama dėl aplinku
mom, dėl maisto, pastogės, šilu
mos, šalčio, žodžiu sakAnt Visur 
kova dėl būvio, visur gamta si
joja ir atrenka. Tai yra Darvi
no natūrinė atranka, žmogus 
auklėja ir atrenka naminiuose 
gyvuliuose ir augaluose; gamto
je, matomai, pati gamta savo' 
darbą varo aklai, negailestingai, 
bet tikrai seriozingai.

Tai šitokia darvinizmas. Da
bar gal būt reikėtų paklausti: 
“Kaip šiądien stovi darviniz
mas?” — Atsakome: stovi daug 
geriaus, negu Darvino laikuose. 
Darvinas aiškiai nujautė savo 
kai kurių tvirtinimų abejotin- 
gumą, bet jisai laukė ką moks
las pasakys. O mokslas evoliu
cijos idėją, kaip sakėme, nesu
laužomai sutvirtino. Mums tad 
prisieina kalbėti ne apie tai, 
kaip stiprus šiandien darviniz
mas, bet koki nauji faktoriai su
rasta, kokiais naujais faktoriais 
darvinizmą sutvirtina modernų
jį] Taikų biologija ir apskritai 
visi natūriniai mokslai. Apie tai 
sekamuose straipsniuose ir kal
bėsime.

vių visuomenę ryžtie, pagaliau, 
viekliai ir dosniai palaikyti vil
niečius, apie Švenčionių įvykius 
pranešti kultūringojo pasaulio 
žiniai, iššaukti švenčioniškiams 
užuojautą ir parėmimą.

Pedagogų Tarybos įgaliotas 
pasirašyti “Aušros” gimna
zijos direktorius,

Mykolas Biržiška.
Ukmergės Gimnazijos 

protestas.
Mes, visi Ukmergės Valstybi

nės gimnazijos mokiniai išgirdę 
skaudžius šių dienų įvykius 
Švenčionyse, susirinkę apsvar- 
stėme sunkią musų jaunimo pa
dėtį Vilniaus krašte ir reiškiar 
me protestą lenkų valdžiai dėl 
lietuvių kalbos persekiojimų ir 
nepaliaujamų lenkų valdžios žy
gių nuslopinti lietuvių jaunimo 
švietimui. X

Jums, skriaudžiamieji drau
gai švenčioniškiai, siunčiame 
nuoširdžios užuojautos tr linki
me ištvermės jūsų sunkiose die
nose.

Visų mokinių vardu: (parar 
šai) Puzinas Jonas, G. Kovals- 
kis, Dambrauskas Leonardas, P. 
Svilainis, čiegis Antanas, Vilei
šis Petras.

T ribunolas --
T epapučia
[Feljetonėlis]

tiek daug arkliavagių? Juk kas 
vakarą prie dažno ūkininko tvar
to stovi vagis, kiekvienam Lie
tuvos vieškely tamsta sutiksi 
plėšikų šaiką! Jie visi ima pavy
zdį kitų ponų. Arkliavagis taria 
sau: jei kunigas ir ministeris 
gali taip daryti, tai kodėl aš ne
galiu ?

Aš nuleidau nosį. Ta Ka«no 
merga mane sušnekėjo.

—Tai taip, — ji pridėjo. -— 
Aš ir dabar esu čia, Kaune, pas 
kunigą už tarnaitę ir da tik už
vakar sudaužiau samtį besigin
dama nuo kunigo užgaidų.

—Neteisybė! — aš sušukau. 
Aš aklai tikiu, kad visi kunigai 
yra geri.

—Žinokis, tarė ji. — Tame ir 
yra kunigų laime, kad netrūksta 
tokių mulkių, kaip tamsta.

—Vaje, vaje! — sušukau. — 
Aš tamstai parodysiu, kad nesu 
mulkius.

—Kaip tamsta tą padarysi?
—O ve šitaip! — pasakiau. — 

Grįšiu atgal į Ameriką. Ten yra 
Pupauskas ir jis pardavinėja to
kį skystimą, kurio, kaip tik užsi- 
lieji ant nosies, tuoj pasidarai 
nematomas. Nusipirksiu tokio 
skystimo ir parvešiu kun. Puric
kiu! į Kauną, o jis užsitėkš kele
tą lašų sau ant nosies, pasidarys 
nematomas, galėto vaikščioti 
Kauno gatvėmis ir rodyt špygą 
visokiems tribunolams.

—Sudie! — tarė merga.
Išsiskyrėme.
Dabar aš pasisukau į Baltosios 

Gulbės aikštę ir mačiau, kaip 
žyao ožka gėles čiaumoja.

— Šliburis.

(Bus daugiau)

kietijoje;
4) Tranzito laisvė visoms 

valstybėms, dalyvaujan
čioms konferencijoje.

Nurodoma, kad šita kon
ferencija esą labai susiinte- 
rasavę ir Rusijos bolševikai; 
sovietų valdžia net esanti 
sumaniusi ją.

Bet, nežiūrint kokie butų 
ryšiai tarp jos ir Rusijos 
valdžios, nėra jokios abejo
nės, kad konferencija gali 
turėt didelės reikšmės visos 
Europos politikai.

Stambiausioji tarpe pa
kviestųjų valstybių, Lenki
ja, yra Francijos vasalas. 
Dauguma kitų Baltiko vals
tybių palaiko su Lenkija 
draugingus santykius ir yra 
net padarę su ja įvairių poli
tinio bei ekonominio pobū
džio sutarčių. Galima tad 
išanksto spėti, kad Francija 
dės visas pastangas panau
doti tą konferenciją savo 
tikslams.

Jai butų labai pravartu, 
kad visa tų valstybių grupė 
sudarytų sąjungą ir pasiduo
tų Francijos globai. Tuo
met ji turėtų šiaur-rytinėje 
Europoje tokią pat atramą, 
kokią ji dabar turi pietinėje

“Vienybė”, rašydama apie 
garsųjį vokiečių filosofą Ema- 
nuelį Kantą, sako:

“Šis žmogus yra brangus 
visam pasauliui, kaipo didelis 
filosofas, o mums lietdvifliiA 
—ka.po kilęs iš mums gimi
ningos Prūsų lietuvių tautos”.
BruoHynb laikraštis spėja 

apie “lietuvišką” Kanto Idlmę 
veikiausia tiktai dėlto, 
kad to moks’inirko pavardė 
skamba lietuviška’, Jeigu jisai 
turi kitokių įrodymų, tai bitą 
įdomu apie juos patirti.

Kanto biografai sako, kad jo 
kilmė esanti ne lietuviška ir net 
ne vokiška. Jo tėtukai atkelia
vę į Prusus iš Škotijos, ir jo pa
vardė pradžioje rašoma 
su raid; “C”, t. y. Cant.

KAIRIEJI KOMUNISTAI 
RUSIJOJE.

Chicagos “Tribūne” korespon
dentas telegrafuoja iš Berlino, 
kad iš tikrų šaltinių jisai paty
ręs, jogei beveik visi biznieriai 
Maskvoje buvę suareštuoti ir 
pasmerkti ištrėmimui.

Bolševikų “čeką” (žvalgyba) 
patekus į kairiųjų komunistų 
rankas ir jie dabar pradėję 

; smarkią kovą prieš “naująją 
1 ekonominę politiką”, kuri sugrą- 
’žino prekybos laisvę Rusijoje. 
Tos kovos auka ir esą augščiaus 
paminėtieji Maskvos biznieriai.

Daug areštu tarpe biznierių

nią, kad Herbačauskas esąs so
cialdemokratas ir dagi ne bent 
koks, bet “grynas”. Yra fak
tas, kad jisai niekuomet nepri
klausė socialdemokratų partijai.

Ir į Kauną jisai atvyko visai 
ne dėlto, kad jį butų kvietęs Ča- 
pinskas arba kokie kiti socialde
mokratai. čapinskas dar nebu
vo nė užėmęs Universiteto rek
toriaus vietos, kuomet Herba
čauskas jau buvo atvažiavęs į 
Kauną.

“Naujienų” redaktoriui teko 
būti Lietuvoje kaip tik tuo lai
ku, kuomet Herbačauskas pasi
rodė Kaune. Atvykusiam iš Len
kijos svečiui tapo parengta pri
ėmimo vakarienė. Ir kas gi ją 
rengė? Anaiptol ne socialdemo
kratai ; nė vienas įžymesnis par
tijos žmogus joje net nedalyva
vo.

Priėmimo vakarienę rengė 
menininkai ir meno rėmėjai, 
tarp jų — p. Vienožinskis, Kal
pokas, kanauninkas Tumas ir 
pralotas Dambrauskas.

Gal būt “Draugo“ Bumša ir 
Tumą su Dambrausku priskaito 
prie socialdemokratų?

PABASTA MERGINA.

'Deltuva. — Gruodžio 8 die
ną Deltuvoje suimta 22 metų 
mergina, kuri vaikščiojo po vi
są Ukmergės apskritį, nakvo- 
dama klebonijose ir vadinda
ma save įvairiomis pavarde-

turiniai atrinktas. Dėlei stip- 
stipraus paveldėjimo principo 
kiekviena atrinkta veislė veis 
naujas ir modifikuotas formas”.

Darvinizmo branduolys.
Bet tai nelabai aiškus pasa

kymas. Reikia paaiškinti, ipr 
tai mes galime šitokiu budu pa
daryti.

1) Skirtingumas visur į akis 
metasi. Vaikai visuomet tru
putį skiriasi nuo savo tėvų, ši
tuose skirtumuose asmenys kar
tais turi geresnių progų gyve
nime: geriaus gali maistą pa
sirinkti, sėkmingiau nuo priešų 
gintis, lengviau susituokti ir tt. 
Geresnį pasisekimą turės tie as
menys, kurie skiriasi nua savo 
tėvų naudingomis ypatybėmis; 
tie, kurie skiriasi blogomis, silp
nomis ypatybėmis, pasisekimo 
neturės.

2) . Jeigu apdovanojama tiė 
asmenys, kurie skiriasi nuo sa
vo gimdytojų naudingai, jei tie, 
kurie skiriasi blogon pusėn, par 
sisekimo neturės, tai iš to bus 
nauda visai veislei, jeigu tie 
naudingi skirtumai persiduos jų 
vaikams. Jei šitie naudingų ar
ba pelningų skirtumų a kmenys 
visame kame turės pirmenybe 
ir jei jų ypatybės persiduos jų 
įpėdiniams, tai, žinoma, iš to 
veislei bus didėlė nauda. Ir lai
kui bėgant jų ypatybės paliks 
veislės arba rasės ypatybėmis. 
Nenaudingų arba blėdingų ypa-

Begoglinėdamau Kauno gatvė
mis nusipirkau “Lietuvą”. Žiū
riu, kad Vyriausias Tribunolas 
ieško gerbiamojo kunigo Puric
kio ir žada tą didį Kristaus tar
ną pasodinti į kalėjimą.

—Ak jųš I — sušukau. — 
šventą asmenį | kalėjimą! Jei 
jau šitokie dalykai dedasi Lietu
voje, tai kitą vasarą ar bulvės 
supus, ar žąsiukai išstips.

Rukšlės iš piktumo man ant 
kaktos susimetė ir aš skėtroju 
sau susiraukęs.

Pamačiau — ateina kaž-kokia 
pliurpa. Na, jei jau tokios, kaip 
ji, gali raštinėse valdininkus 
gaišint, tai aš ją ir gi užgaišin- 
siu. Mat aš esu tokio kraujo, 
kas man daro įspūdį, tai turiu tą 
dalyką išpasakot kam nors ir 
tik tuomet man ant krutinės pa
sidaro lengviau.

—Sustokite! — tariau. — Gal 
galiu tamstą pašnekint?

Mergina pažvelgė į mane, šyp
telėjo ir tarė:

—Tamsta iš provincijos?
—Ką tai reiškia?
—Taip sau, — atsakė ji. — 

Tamsta labai nedrąsus.
—Ačiū už komplimentą!
Ji vėl šypt.
—Jau galas! — pratariau. — 

Ar matei tamsta tokį nuosta
biai baisų dalyką?!

—Ką gi? — ji paklausė. — 
Ar tik ne žemė miestą kur už
griuvo ?

—Da baisiau!
—Sakykite! — ji sušuko. — 

Mirštu iŠ žingeidumo!
—Nugi Tribunolas kunigą 

Purickį nori pasodint į kalėji
mą!

—O, tamsta! — ji atsikvošė
jo. — Kodėl blogą žmogų vald
žia neturėtų dėt į kalėjimą?

—Blogą žmogų! — atkarto
jau. — Juk jis kunigas.

—Gerai, tamsta! — ji atsakė. 
—Bet jis nuskriaudė valstybę. 
Varydamas Šmugelį sakarinu į 
Rusiją, jis vien muitais nusuko 
trisdešimt milionų auksinų! Jei 
Lietuvoje nevien augusių, bet su 
kūdikiais gali būt apie trys mi
lijonai žmonių, tai tas kunigas 
kiekvieną Lietuvos pilietį apmo
vė ant dešimt auksinų!

—Mažntėkis, — atkirtau. — 
Reik atleist! Juk Kristus pasa
kė, kas paniekina mano tarną— 
paniekina mane patį. Ar gi dėl 
muito Lietuvos žmonės dėtų ir 
Kristų į kalėjimą?

—Vaja, koks tamsta žioplas! 
— tarė ji. — Pas mus Kaune 
buvo šnekama, kad provincijoje 
žmonės labai žiopli. Aš netikė
jau, bet dabar matau !

—Sakyk, tamsta, kaip nori, 
bet kunigą dėti į kalėjimą nega
lima!

—O. varge! — ii sušuko.

Žaislų Paroda Ame
rikoj.

Amerikos Prekybos Komi- 
sionierius Baltijos Valstybėms 
Rygoj ^praneša visų importo
rių ir žaislų pihklių žiniai, kad 
nuo vasario 4 d. ligi kovo 8 d. 
1924 m. Ncw Yorko mieste 
bus Žaislių Paroda, į kurią yra 
kviečiam^ viso pasaulio pirkė
jai.*

Amerikoj yra apie 2,500 žais
lų išdirbėjų. Visi jie dalyvaus 
šioje parodoje su savo išdirbi
niais, kurie neabejojamai tu
rės didelio intereso ir Lietuvos 
žaislų importeriams ir jų par
davėjams.

Del smulkesnių informacijų 
galima kreiptis tiesiai į tos pa
rodos Prekybos Ritmus: “Toy 
Fair Chambei* oi Commerce, 
200 Fifth avenue, Nelw York 
City, N. Y.” arba į Amerikos 
Prekybos Kotmisijonierių Ry
goj. (L-va).

Protestai prieš lenky 
kultūrinį terorą

Kaunas. — Del lenkų žiauraus 
persekiojimo lietuvių ir jų kul
tūrinių įstaigų Vilnijoj, lietuviai 
ėmė aštriai protestuoti.

Kauno Pedagogų Tarybos 
protestas.

Kauno “Aušros” Gimnazijos 
Pedagogų Taryba išreiškia savo 
pasibiaurėjimą šlykščių Lenkų 
vyriausybės žygiu — Švenčionių 
lietuvių gimnazijos uždarymu ir 
Švenčionių lietuvių prieglaudos 
vaikų atėmimu, priminusiu 
mums dar caro Mykalojaus 1-jo 
laikus, stebisi anormaliam Len
kų šviėšuomenės nekulturingu- 
mui kuri ne tik nepasipiktino 
dėl tokių savo vyriausybės dar
bų, bet dar jiems pritarė, — ir, 
Reikšdama karščiausios užuojau
tos Vilniaus lietuviams bei pri
tarimo jų'jų sunkiai kovai dėl 
savo tautinės buities išlaikymo, 
šventai pasižada savo tautai 
remti jos kovą dėl Vilniaus kra
što ir persekiojamųjų to kraš
to lietuvių išvadavimo iš Varšu
vos barbarų jungo, ypačiai tvir
tinant “Aušros” Gimnazijos au
klėjamoj jaunuomenėj tiesos, 
teisybės ir tėvynės meilę. “Auš-1 
ros” Gimnazija prašo Lietuvos 
vyriausybę griebtis visų būtinų
jų priemonių, idant privertus 
Lenkų vyriausybę grąžinti šven- 

gimnaziia ir

Uždraudė imti svetima 
valiuta mokesnį už 

laivakortes.
Kaunas. — Piliečių Apsaugos 

Departamentas paskelbė šitokį 
įsakymą:

“Šiuo pranešama, kad reika
lauti iš emigrantų mokėti už 
laivakortes svetima valiutai 
griežtai draudžiama, ir ateity 
patėmyti nepildyme šio įsaky
mo biurai bus uždaromi ir trau
kiami teismo atsakomybėn.”

Todėl važiuojantieji užsienin 
piliečiai privalo žinoti, kad joks 
biuras reikalauti už laivakortes 
sumokėtai svetima valiuta ne
turi teisės.

VOVERĖ MEDYJE.

žmogelis norėjo valgyti, žiu
ri, voverė medyje tupi. Na, ge
rai, jis ją virs. Užsikaitė puodą, 
viską kaip reikia susiruošė, ir 
lipa į medį voverės išsiimti. To
ji — liuokt, nuo to medžio ant 
kito.

“Na,” sako žmogus, “tu bjau
rybe! Kad tu tokia maža o taip 
gali šokti, tai man, dideliam, vi
sai kaip nieko!”

Jis kaipt šoks, — bupt, į že
mę ir užsimušė.

mis. Keliose vietose ji apsivo-.tybių asmenys pasisekimo netu- 
dar nesusekė ’ rėš, ju įpėdiniams bus dar blo-lčioniu lietuviamsgusi. Milicija dar nesusekė

Nuolat meldžiiu Poną Dievą, 
Kad sutvertų jis man Jievą,

Marę, Oną ar Barborą—
Ir suvestų mus į porą.
Bet. bet. bet. bet. bet—snusn
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Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920? 
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

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

LEON SHWEGZDA, ..................................... :............
4917 W. 14 St., Cicero, III.

TON Y VVILLIS, ............................................................
856 W. 122nd St., Chicago, IU.

MISS L. NAMONTA, ..................................................
322£ Barneli Avė., Chicago, IU.

FRANK ŠOVA, ............................... .............................
4014 So. Rockwell St., Chicago, IU.

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

KAZIMER YUCIUS, ............................................. .......
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, IU.

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

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

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

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

ANTHONY SHARKIS, ...............................................
942 W. 34th St., Chicago, IU.

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

L. BUTKEIVICZ, ..........................................................
2502 W. 69th St., Chicago, IU.

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

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

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

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

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

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

1,995,000

1,983,666

1,961,999

1,800,850

1,792,383

1,530,900

1,498,600

1,393,665

1,142,666

786,250

586,700

470,300

344,400

160,500

293,560

137,100

212,000

145,000

141,000

133,100

133,000
1116 Market St., De Kalb, III.

JOSEPH SPRING, ...................................................
6059 So. Kilder St., Chicago, III.

183,865

Pinigai išoiohii Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius g&vo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siŲstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiem i asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus savo
608 — A. Venckus
610 — A. Visockis
611 — T. Talkevičienė 

Piskinas
Litais:
51986 — O.
52016 — A.

A. šmidt
J. Pedgurskis
K. Davidoniene
K. Savickiene
K. Pulenauskas

CHICAGOS
ŽINIOS
Smulkios Žinios

šalčio auka.
Prie S. Canal ir Taylor rasta 

mirštantis žmogus, apie 45 metų 
amžiaus. Jis neturėjo apsiauta- 
lo. Bevežant į ligoninę žmogus 
pasimirė.

* > *
*

šalčiausi diena.

šeštadienį išryto temperatū
ra pasiekė žemiausio laipsnio. 
Tokios šaltos dienos senai be
buvo—tik 1899 m. žiemą, kada 
temperatūra pasiekė 21 laipsnio 
žemiau zero.*

Sutvarkė savo reikalus ir nusi
šovė.

Henry R. Henderson, Manhat
tan Rubber kompanijos vedėjas, 
sutvarkęs savo asmeninius ir 
biznio reikalus nuėjo į sandėlį ir 
nusišovė.

Paliktame raščiuke jis sako, 
kad jo gyvenimo aplinkybės taip 
susidėjusios, jog jis ilgiau nebe
galėjęs gyventi.

* ♦

Išgelbėjo $25,000 vertės 
deimantus.

Trys banditai įsigavo į Ed- 
vvard J. Nugento, turtingo ver
teivos, namus (2948 Pine Grove 
avė.) ir paėmė $187 ir $1,500 
vertės deimantinę špilką.

Į namus jie įsigavo kaipo pro- 
hibicijos agentai. P-nia Nugent 
turėjo pas save $25,000 vertės 
deimantų, bet ji banditams ne
matant spėjo tuos deimantus nu
mesti po lovos ir tuo budu išgel
bėti juos. * *

Bus pakartas Krauser.
Sekamą penktadienį bus pa

kartas Walter Krauser, 19 metų 
jaunuolis. Mirties bausme jam 
tapo paskirta už nužudymą poli- 
cisto Sanderso.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Bartkaitė 
Katauskienė 

52025 — A. Lukoševičiutė 
52046 — P. Mantrimas 
52080 — M. Aneliutė 
95474 — J. Vilkas 
95489 — V. Butrimas 
95503 — A. Sebeckis 
95506 — K. 
95512 — D. 
95520 — K. 
95525 — M.

Piatrauskienė
Stanevičius 
Viezunas 
Lankauskas

Kam jie priklauso, tegul 
vyriausi j į paštą

Bočius 
Umikaitė 
Pagojiene

19005 — A. Stankevičius
19157 — M. Botavičienė
19235 — R. Ausorienė
19257 — P. Beišis
19276 — M. Stanevičienė
19282 — J. Kurtinaitis
19259 — A. Vabolickis
19329 7— J. Vengraitis„
19340 — O. Andrijauskienė
19350 — A. Turauskas

Eitmentis 
Kalėda 
Peleckiene 
Lukošaičiui 
Bielskis 
Sabaliauskas

1!356 —
19361 —
19373 —
19374 —
19384 —• K. Kamzuraitė
19389 — J. žekus
19390 — K.
19420 — J.
19426 — A.
19442 — F.
19445 — K. čabataris
19450 — N. Grigaliunaitė
19453 — p. Karanauskis
19456 — A.
19464 — P.
19466 — O.
19170 — A.
19475 — V.
19478 — L.
19479 — J. Butkus
19481 — T. Kulpiutė
19482 — V. Jasiunas
19487 — M. Juozunaitytė
19491 — M. Abraitytė
19492 — J. Balčiūnas
19498 — E. Kfiščiunienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise-

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. 
nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

502 Antonavicei Andriui 
505 , Asauskiss Frank 

Atroszka Stanislaw 
Cernauskas Rapolas 
Godauski Pioti’ 
Godawski Jūzef 
Jusis Pettr 
Kavaliauskas Edvartas 
Ladukaite Liudvikai 
Lukauskis Jurgis 
Noudus William 
Norvillo Bronislawa 
Parckevice Jazapas 
Petkus Petras 
Pranckeviciu Juozu 
Rudokas Dominikas 
Slikas Wilem 
Virbiskas Antanas 
Zeuberis Jonas 
Zaklanis John

506 
517 
527 
528 
545 
550 
564 
567 
584 
586 
588 
591 
600 
606 
616 
624 
630 
631

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

K. Požėlos ristynėš Ci- 
ceroj šiandie.

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

Kalbame lietuviškai

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

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

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

Šiandie, sausio 7 d., Liuosybės 
svetainėje (14 ir 49 Ct.), “gele
žinis žmogus” K. Požėla susikibs 
su 120 svarų milžinu, Roy La 
Main.

La Main yra tvirtas ir. geras 
ristikas. Bet anglai sako: “the 
bigger they come the harder 
they fall”. Iki šiol Požėla pilnai 
patvirtino to posakio teisingu
mą. Būdamas tik 168 svarų, K. 
Požėla jau ne vieną paguldė 
daug už save sunkesnį ristiką.

Tat ciceriečiams verta pama
tyti, kaip tas “geležinis žmo
gus” grumiasi.

Bet tai dar ne visa. Dalyvau-

ja ir musų geriausi ristikai J, 
Bancevičius ir P. Katauskas. J. 
Bancevičius susikibs su Chas 
Petersen, o P. Katauskas su Pe- 
te Zbyško.

Programas, kaip matote, la
bai geras. Pertai nepraleiskite 
progos pamatyti musų geriau
sių atletų ristynes.

Rytoj K. Požėla susikibs su 
Wm. Demetrai, kuris, būdamas 
Europoje, tris kartus laimėjęs 
Europos čempionatą.

Wm. Demetrai paeina iš Grai-
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kriaučių Prakalbos
Rengia A. C. W. of A. Lokalas 

269. įvyks Sausio 7 d., 1924 metų, 
Kriaučių Unijos svet., 1564 N. Robey 
St. Prasidės 8 vai. vak. Kalbės A. 
Bimba iš Brooklyn, N. Y., apie da
bartinį krizį Kriaučių pramones. 
Taipgi kalbės ir A. C. W. of A. Joint 
Boardo monegerfs, S. Levin, apie 
Unijos padėtį bedarbės laike. Todėl 
visi kriaučiai ir Unijos pritarėjai yra 
kviečiami atsilankyti. įžanga veltui.

Kviečia KOMITETAS.

ANTANAS UNIKIS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausio 4 d. 1924, 2 vai. 
naktį po sunkios ligos. Velio
nis paėjo Kauno rčdybos, 
Kėdainių apskričio, Krakių 
miestelio. Turėjo 47 m. am
žiaus. paliko nuliudime mo
teris Jadvyga ir keturi vai
kai: Jurgis, Zigmantas, Jonas 
ir duktė Vladislava. Lieka 
keletas tolimesnių pusbrolių 
ir giminių dideliame nuliūdi
me. Laidotuvės atsibus utar- 
ninke,' sausio 8 dieną į Lie
tuviškas Tautiškas kapines iš 
namų 3037 W. 40 PI., kai 10 
vai. ryto.

Kviečiame 
pažįstamus 
tuvėse.

Lai būna 
tis šios šalies žemelėj! 
Pusbrolis Juozapas scinfvvyp 

Pusbrolis
Juozapas ’Sheinauskis.

jys AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

gimines ir visus 
dalyvauti laido

jau! lengva ilstS

Kų Tik Atspaudinta
Knyga dėl piano solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina 75c. 
kiekvieno, apmokėtu persiuntimu.

r ---------------------------
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir ironiškas 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 4951K--------- -—... >

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

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

> Phone Boulevard 7589

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

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 tami- 
štai: 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. f

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

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

' įdėjus dolerį į laišką. Visada adresuokite:
GYVENIMAS

3303 So. Morgan Str., Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, ' 
307 W. 30th Street, Ncw York, N. Y.

2 Dideles Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS ,
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iŠ 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tie kurie nemaudo 
vaikų yra liuosi nuo 
patarimų apie valkus.

Draugai ir kaimy
nai, kurie neturi vai
kų, labai tankiai sutei
kia patarimus tiems, 
kurių vaikai serga.

Žinokite ką daryti su 
savo vaikais. Užtikrin
tą sveikatą laiko dėl 
jūsų ir jūsų vaikų Chi- 
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą memosį. aš gydysiu visur 
atsišaukusius pacijantus už niima 
žintą profesionalį mokestį, buten. 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantli 
nuo kroniškų besi kankinimų, nerangu* 
mo, negaili) ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums ta 
pačią priežiūrą ir atvdą. kaip, kac 
jus mokėtumet. pilną kainą $50.60 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gyoym* 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Marto 
337 W. Madison h 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 na 

tai — puikiauaįgi 
darodymas, kad a 
5 esu pasekmingai 
ir prieinamas, £>« 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Wnsarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo Hroo, ar ne. Persitikrinkit l Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos _ ligSiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj vdsus 
vėliausius serumus, čiopus., antitoksinus, bak
terines. ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
sonėjusių negalių. Stok prio būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, kohių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vąkare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison 8t.

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

/ 1 1 ............ i
Tel. Haymarket 1044

DR. G. J. ADLER 
Specialistas Venerinių Ligų 

Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki

r niežiančių de- 1
I gančių kojų? 1 

MENTHOLATUM 
Greitai praša- l 

liną ir at- J 
šviežina

8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 
H iki 1 valandai dieną.

1014 So. Halsted St.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau ,

Traukimas dantų be skauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. ekutantuojama visą savo darbą, ir 

m nauaų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalitM ■ 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

JEI saulės Šviosa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurėju 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir alus raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dida 
snSs Šviesos pagamina mirks*' 
Jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augito virš Piatto ap- 
iėkos, kambariai 14, 15, 10 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

IMenicus apskriti leąsai 
pritaikinti prie jūsų akii», I, 

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIU. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek, kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSES 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.

t

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

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

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELON1S 

Osteopathaa, Chiropratas, 
Naturepathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ro«i luboH.

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

NedfJdieniais nuo 9 iki ig,

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vhudca 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
322$ W. 38th St, CHeai*. BĮ.
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SPORTAS Town of Lake vaikams programa.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kijos ir yra skaitomas vienu ge
riausių ristikų. O kad jis yra 
yra geras, rodo ir tas faktas, jog 
iš dviejų atvejų jis buvo susi
kibęs su Romano, kuris neįsten
gė paguldyti jo. O tuo tarpu Ro
mano įveikė Stanislovą Zbyszko.

Visa tai reiškia, kad Požėlos 
susikibimas su Demetralu bus 
labai įdomus. Prie to risis dar ir 
Aleksandras Gaikaivienko, 265 
svarų milžinas, o taipgi ir kitos 
dvi pori.

Ristynės įvyks First Regi- 
ment Armory, Michigan Avė. ir 
16-th Str.

Ciceros Lietuvių Vakarinėj 
žvaigždės Pašelpos Kliubas laikė 
savo priešmetinį susirinkimą, 
gruodžio 23 d. L. L. svet. Ap
svarsčius savo bėgančius reika
lus prieita prie valdybos rinki
mų 1924 metams.

Sekanti draugai įeina į valdy
bą: pirm. F. Milleris; pagelb.
— K. Liaudenskas; nut. rašt. — 
J. K. Stalioraitis. 1422 S. 49 Ct.; 
finansų rašt. — A. 
iždo globėjai — A.
Juozas Martinkus ir A. Petkus; 
maršalka — Juoz. čakanauskas; 
Korespondentas — A. Milius; 
Atstovas į spulką — A. Alek- 
sandravičia; atstovas į Bendro
vę — J. K. Stalioraitis, o į Cice
ros Draugijų Sąjungą atstovai
— K. Yurijonas, O. Skridulienė 
ir S. Skridulienė.

Tufriavičia; 
Valinčius,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU NAMAI-ZEME
VYRŲ

REIKALINGAS dreiveris 
prie duonos išvežiojimo su tro- 
ku.

Kreipkitės tuoj aus:
5543 S. Nagle Avė. F. Mosevičia

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prosnect 4345

Pen/to ^rečiadjenjo, Jvak/iręį 
Ashland Boulevard Auditoriją 
įvyko ristynės dėl pasaulio čem- 
ppionato lengvos vogos. Ritosi J. 
Parelli su Jonu Meyeru. Dapil- 
dymui programo buvo John Ki
lonis su Hugh Nichols, Karolis 
Požėla su Pete Kobloski, Olaf 
Lamarkov su Benny Newberger.

Pirmutinė pora Olaf Lamar
kov su B. Nevvberger ritosi 4 
minutes ir 35 sekundas. O. La
markov laimėjo su “head 
sors ir wristlock”.

2) Karolis Požėla su 
Koblaski (Tribūne taip jo
dą paduoda) ritosi 4 minutes ir 
54 sekundas. K. Požėla laimė
jo. Jo priešas buvo skirias tai 
dienai Jack Starr iš Californi- 
jos, bet nežinia, dėl kokių prie
žasčių jis nepasirodė, todėl jam 

buvo duotas kitas vyras, daug 
sunkesnis už patį Požėlą. Požė
la labai lengvai laimėjo ir pa
rodė dar porą tokių ėmimų, ku
rie Amerikos sporte yra nau- 
jienybė. Publika buvo su Po-

scis-

Pete 
var

}) John Kilonis ritosi su II. 
chols 45 minutes be pasek-* 

pora sugadina publikai 
žiaurios ristynės 'bu/

mių. Š 
nervus, 
vo.

4) J. Meyeris su Joe Parrelli 
jau kartą ritosi, kuomet abu 
buvo nusiritę nuo platformos. 
Parrelli, italas, tuomet buvo su
žeistas ir negalėjo toliau ristis. 
Taigi ši karią jam buvo duota 
vėl progos atsigriebti. Daugelis 
sporto ristynių mylėtojų ma
nė, kad jau tikrai 
laimės, bet įvyko 
rodžius šiai porai 
suuže, pasidalino į 
na dalis 
itala.
bo lengvai. Parelli šokinėjo 
netikėtai

suuže.

Meyeris pra- 
kitaip. Pasi- 
visa publika 

dvi dali: vie- 
už Meyerį, antra už

Meyeris nesiskubino, dir- 
ir 

įvyko smakus sus|- 
grumimas. Parelli metė Meyerį
per galvą kelis kart pogret ir 
dar pagavo taip vaidinama head- 
lock ir po 9:45 sekundų Pareli 
parito Meyerį. Publika
Italai pakėlė didžiausias ovaci
jas. Vieni rėkė, kiti šaukė, 
treti staugė.

Išėjo antrą kartą ir po 1 va
landos 1 min. ir 30 sekundų 
Meyeris paguldė Parelli su ham- 
merlock (labai skaudus). Ita
las jau visai kitaip jautėsi. Po 
pirmam susikibimui kone šoki
nėjo, o jau į trečią įstojo daug 
silpnesnis ir jau be spėkos, o 
Meyeris kaip tik atbulai; į pa
baigą pradėjo taisytis ir po U 
minučių ritimosi italas pasida
vė antrą kartą, žmonės turėjo 
jam padėti atsikelti nuo matro
so.

Publikos buvo apie du 
tančiu.

tuk«-

Nesuprantama, kodėl 
laikraščio Reporteris ėmė 
kių niekų rašyti

vieno 
viso- 

apie sportą, 
sportsmenus ir ristynių rengė
jus. Esą ristynės yra rengia
mos ne taip, kaip reikia. Ar ne
paaiškintų gerbiamas Reporte
ris, kodėl dabar tos ristynės yra 
labai pasekmingos, o kuomet jas 
rengdavo tie, kurie tituluoja sa
ve geriausiais sporto žinovais, 
tos ristynės neturėjo pasiseki
mo. i

Beje, K. Požėla labai dėkoja 
Reporteriui už priminimą to 
fakto, jog jis dar nežinąs ameri
koniškai ristis. Ar nebūtų Re
porteris tiek geras, kad pamo
kytų Požėlą, kaip amerikoniškai ■

Peoples Stock Yards State 
bankas tuoj po Kalėdų Town of 
Lake kolonijoje buvo surengęs 
Peoples teatre vaikams pramo-

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas

Iš Jaunuolių Orkestro veikimo.
Jaunuolių Orkestras gruodžio 

19 d. turėjo metinį susirinkimą 
Mark White Sq. svet. Dalyvavo 
daug jaunuolių tėvų bei moti
nų. Komisija rengimo vakaro 
išdavė raportui, ktid konce'rįtaįS 
gruodžio 15 d. Mildos svet., ne
žiūrint visokių trukdimų, pavy
kęs. Publikos buvę daugi viso
kių pažvalgų ir net muzikantai 
buvę atvykę pasiklausyti jau
nuolių.

padėka dienraš-
redaktoriams ir

P. Bubniui už

Orkestro vedėjas Juozas L. 
Grušas davė įnešimą, kad butų 
išnešta vieša 
čio “Naujienų 
jų reporteriui
suteiktą morališką paramą jau
nuoliams. Tas liko priimta ir 
pavesta valdybai tai p|idafrytf. 
Jaunuoliai ir jų administracija 
tarė viešą padėką Juozui Katie- 
nui, J. Sireikai, Jievai Manei- 
kienei, p-ioms Kizienei, Sireikie- 
nei ir p. Tupiutiems už jų pasi
darbavimą minėtame vakare.

! Jaunuoliai išreiškia ir viešą 
papeikimą trugdytojams. Mat, 
koks ten pusgalvis varde komi
teto J. Katieno telefonu prane
šęs svetainės savininkui, kad 
Jaunuolių Orkestras tą vakarą 
koncerto nerengs, tai yra atsa
kė svetainę. Savininkas paren- 
davojo viršutinę svet. kitam, o 
jaunuoliai turėjo pasitenkint že- 
mutiniąja svetainė, nors buvo 
paimtos abi.

Liko nutaria surengt jaunuo
liams pasilinksminimo vakarą.

Nutaria
pašvęstą paskaitą, 
ta, kad jaunuoliai 
Savo konservatoriją, 
įrodinėjo, kad jau 
neapsidirbančios
vak., tai kam mes juos dar var
ginam. Bet tai liko atidėtas 
sekamam susirinkimui.

surengti muzikai 
Buvo įneš- 

atidarytų 
Į nešėjas 

esančiosios
iki 10 vai.

Valdyba 1924 metams liko 
išrinkta. Pirm. — Aldona Gru
šaitė; pagelb. — Franas Ku- 
rauskis; protokolų rašt. — Eu
genija Grušaitė; finansų rašt. 
—Margaret Maskoliunaitė; iždi
ninkė—Ona Demleriutė; maršel- 
ka—Alexjas Lu bers kis; kores
pondentas — Helen Sadauskai-

Kadangi buvo vėlus* laikas, 
tai daug dalykų liko atidėta ki
tam susirinkimui. Jaunuolių 
Orkestro pasilinksminimo vaka
ras įvyks sausio 4 d. Tautiškos 
Parapijos svet., 35-tos ir Union

—Ražt. Eugenija Grušaitė.

Brighton Parko žinios
“Ateities žiedo” vaikų drau

gijėlės, Brighton Parke, pirma
dienio vakare, gruodžio 26 d., 
McKinley svetainėje įvyko va
karas.

Šis vakaras-koncertas buvo į- 
j domus tuo, kad draugijėlė pasi
kvietė talkon Jaunuolių Or
kestrą, vedama p. J. L. Grušo. 

T

ristis? Požėla sako mielai su- Pradžia buvo pradėta su ina- 
tiksiąs iš p. Reporterio ristynių žaislais. Mergaitė padeklema^- 
lekcijas paimti. vo labai gražiai. Piano solo bu-

gą. Teatrą atlankė apie 16,000 
vaikų. Įžanga buvo veltui.

Paveikslėiyj vaizduojama vai
kų susigrūdimas prie teatro.

vo skambinimas; smuiko solo 
| taip pat. Klasiškus šokius iš

pildė Aldona Simanauskaitė; jos 
sesutė jai grojo pianą. Duet/?, 
gražiai sudainavo seserys Lei- 
kiutės. Gražiai pašoko p. Rum- 
šiutė, jai skambino jos draugė.

Jaunuolių orkestras po vad. 
p. Grušo sužavėjo publiką. Jie 
puikiai sugrojo; tai buvo pada
rytas Brighton parkiečiams 
siurprizas. Jie manė, kad Jau
nuolių Orkestras, tai tik vai
kams bovytis; bet dabar bus 
aišku, kad nėra tvirtesnės ir 
geresnės organizacijos už “Jau
nuolių Orkestrą”.

P-a.s Grušas, orkestro moky
tojas, pasakė, jog jei jis turgtų 
dar vi oi istą fliuitistą styginį 
basso, klemetistą ir valancelis- 
tą, — tai tada butų pilnas or
kestras ir jis parodytų, ką Jau
nuolių Orkestras gali.

Dainavo Ateities žiedo choras 
po vadovyste p. B. Janušausko. 
Dainos sudainuota gerai.

Beje, buvo ir Kalždų dėdu
kas; jis atsivežė pilną vežimą 
dovanų. Visi vaikai, kiek tik jų 
buvo, gavo Ice Cream’o dov;|-> 
nai. O kokia buvo jų linksmy
bė! Jie šoko ir džiaugėsi Ka
lėdų dėduku; jis buvo jų kara
lium.

Kalėdų dėduko pagelbjininkė, 
p-nia Milerienė apdovanojo ir 
Jaunuolių Orkestros atsižyjmS- 
jusius narius. Aldona, Eugeni
ja ir Edvardas Grušai aplaikė 
po baksą kendžių; jų vadovas, 
Juozas Grušas, gavo baksą ci
garų.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

REIK ALINGAS bučeris, jau
nas, kad norėtų mokintis. Mo
kestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite J. šeštokas

5654 W. 64 PI. Chicago, III.

REIKIA barberio, kuris gerai 
supranta savo amatą. Darbas 
ant visados, gera mokestis.

3825 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas ir ge
rai įsteigtas biznis, bučernė, ant 
63 gatvės, netoli Ashland Avė. 
Biznio daroma į savaitę $2,000. 
Biznis įsteigtas per 10 m. Turiu 
parduoti, kad užbaigus namo rei 
kalus. Kaina $37,000, pusė pini
gais. Sheehan Vitous and Co.

1654 W. 63-rd St. 
Prospect 1910.

gruodžio 28 d.šeštadienį, 
McKinley svet., vėl Ateities žie
das turėjo vakarą; vaidino 
dviejų aktų komediją “Aptieko- 
rius” ir “Kas Bailys”. Lošė
jais buvo Ateities žiedo nariai.

“Aptiekoriuj” dalyvavo: Vais- 
taičiu buvo J. Šeštakauskas; jo 
pagelbininku — A. Kežas; ad
vokatu —J. Milleris; Kulkovas, 
policijos viršininkas,— C. Šven- 
ciskas; Marytė—E. česniutė.

Lošimas buvo gerai išpildy
tas. Vaidyloe vaidino su dide
liu atsidavimu.

“Kas Bailys” ? dalyvavo F. V. 
Jakavičia, Jurgio Navicko ro
lėje; jo numylėtinė buvo Vero
nika česniutė, Aldonos Stamb- 
riutės rolėj; šnipždukas, vagis 
—J. Šeštakauskas.

Veikalas labai juokingas, bet 
ir lošimas pagirtinas, šie jau
nuoliai, galima drąsiai sakyti, 
kad jie daug geriaus išmoksta 
ir vaidina veikalus, negu kokių 
Draugijų dramatiškų skyrių 
“artistai”. Kai jie gražiai ak
centuoja, su jausmu, drąsiai ir 
mikliai veikia. Žinoma, už tai 
yra garbė jų mokytojai p-niai 
Milerienei už jų iSmokinimą; 
bet jie jos ir klauso, stengiasi 
pildyti jos prašymus. .

Buvo ir šokiai 
kuris susidėjo iš 
nos ir Eugenijos 
Stasio Balnionio.

Stanys yra tik
smuiką puikiai valdo. Jis gelbs
ti net savo mokytojui duoti 
lekcijas jo jauniems mokiniams.

Neužilgo lietuviai susilauks 
gerų savo muzikantų; nereiks 
jų ieškot pas lenkus, vokiečius, 
rusus, žydus ir Lt. Grušo orkes
trą jau ir dabar patarnauja 
draugijoms be svetimtaučių pa- 
gelbos. —Bubnis.

prie orkestro, 
sesučių, Aldo- 

Grušaitės ir

12 metų, bet

PARDAVIMUI

Susirinkimai yra laikomi kas 
pirmą sekmadienį pirmą vai. po 
pietų. Cicero L. L. svet., 14 ir 
49 Ct.

— Korespondentas, A. M.* *

Sekmadienį, gruodžio 30 d., 
Ciceros Lietuvių Pašelpos Kliu- 
bas statė scenoje keturių veiks
mų dramą “Pirmi žingsniai”. 
Lošėjai buvo iš vietos “Meno” 
draugijos. Tai draugijai patar
tina daugiau lavintis, jeigu nori 
įmanomai vaidinti.

Vaidinimas išėjo gan ne kaip. 
0 tai reiškia, kad reikia lavintis, 
idant nedaryti sau gėdos. Dra
mos draugija čia būtinai yra rei
kalinga. Tad reikia subrusti, 
<ad vietos draugijoms nereikėtų 
<ur kitur ieškoti lošėjų, o galė
tų jų čia jau ant vietos susiras- 
;i.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nedė- 
lioj, sausio 13 d., Liuosybčs svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolčs Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks pir
madienį, sausio 7 d., 7:30 val.tvak., 
Liuosybės svetainėj, 1822 AVaban- 
sia Avė.

Visi “Bijūnėlio” narių tėvai yra 
kviečiami atvykti paskirtu laiku, 
nes bus svarbių reikalų.

—Valdyba

Chicagos Lietuvių Tarybos meti
nis susirinkimas įvyks Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., utarninke, 
s.itisio S cl., 7:30 vnl. vale.Meldžiame Hcrl>. atstovų ncsivC- 
luot, nes yra labai daug svarbių 
reikalų svarstymui.

Kviečia Valdyba.

North Side. — Lietuvių Politi
nio Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio 7 d., 7:30 
vai. vak., bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite pribūti.

—Raštininkas.

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI groserne, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, sve
timtaučių apgyventa. Parduosiu 
pigiai iš priežasties nesveikatos. 
Atsišaukite 5039 So. Hąlsted St.

Savas tai visuomet savas.
— Teisingas.

Užbaigiant senus metus.
Draugišką vakarienė

Roselando Lietuvių Darbininkų
Namo Bendrovės šėrininkų 
nis susirinkimas įvyks sausio 
pirmadienio vak., 8 vai., K. 
milus svet., 158 E. 107 gat.

Vivi šėrininkai malonėkit 
ankyt, — 

lų aptart.

nicti-
7 d., 
Stru-

atsi
bus daug svarbių veika-

—K. Gavėne' St!.:-..

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, biznis geras ir pigia kaina parsi
duoda. Viena ant cielo bloko; viso
kių tautų apgyventa. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3656 So. Union Avė., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI: 447-9 West 31 
Street, kampinis mūrinis namas, 10 
flatų ir 2 krautuvės, pečiais šildoma, 
elektra, pigi renda, $3200 j metus. 
Kaina $22,500. Pinigais reikia $7,500.

HENRY W. KLEINE, 
2940 Linkoln Avė., 
Buckinghąm 4444

DEL išmainymo 6 flatų mūri
nis namas, visi po 5 kamb., vana, 
elektra, garadžius dėl 3 automo
bilių. Mainysiu ant 2 fl. namo, 
po 6 kambarius
3136 So. Emerald Av., 3 flatas.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas, su 2 karų garad- 
žium ant kampo. Pigiai jeigu 
atsišauks greitai. Atsišaukite 
pas savininką 6401 So. Oakley 
Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
fialų naujas mūrinis namas, po 
5—5 kambarius, su visais įtaisy
mais. Pirmas flatas furnace apšil
domas. Įmokei $2,500. Namas ran
dasi gražioj vietoj ant 67-to bulva
ro. Priimsiu bučernę, grosernę ar
ba automobilių už pirmų įmokėji- 
ma.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 S. Halsted St. 

Tel Boulevard 9641

, Gruodžio 3Q-tą d. p. Yucio 
valgykloj buvo surengta vieno 
žymiausių ir pasekmingiausių 
tarp lietuvių Chicagoj “Real 
Estate” biznierk) p. S. L. Fabi
jono draugiška vakarienė, ku-} 
rioje dalyvavo apie 50 svečių,— 
draugų ir raštinės darbininkų. 
Kad pasiliktų ilgesniam laikui 
to vakaro draugiški įspulžiai 
tarp svečių, tai žymus lietuvis 
potografas p. Stankūnas nu
traukė paveikslus. Toliau sve
čiai buvo vaišinami skaniau
siais lietuviškais ir amerikoniš
kais valgiais. Kada jau ganė
tinai visi svečiai prisisotino, 
tai “Toast-Meisteris” p. Dargu
žis pradėjo to vakaro progra
mą, kuris susidėjo iš kalbėtojų. 
Kad neužėmus daug vietos laik
raštyj, tai nerašysiu smulkiai 
kalbėtojų išreikštas mintis. 
Bet tik priminsiu svarbiausias 
dalis, kaip tai: visi kalbėtojai 
pareiškė didžiausį džiaugsmą, 
kad lietuviai Amerikoje ne tik 
kad sugeba didžiumoj draugin
gai sugyventi, vesti švaresnę 
ir smagesnę politiką, negu ki
tos tautos, bet ir atsiranda ga
bių ir pasekmingų biznierių į- 
▼airiose miznio Šakose. Pavyz- 
džui, kad ir p. Fabijonas: jis 
pradėjo biznį keletas metų at
gal su visai mažu kapitalu, bet 
patarnaudamas klijentams teil 
singai ir gerai, biznis išaugo 
tiek, kad 1923 metais apyvarta 
siekė $2,000,000.

O tai yra dar pirmas atsiti- 
rimas tarp lietuvių tos rųšies 
:>iznierių, kad sugebėtų vesti to
kį platų ir pasekmingą biznį.

Reikėtų pasiimti už pavyzdį 
ir kitiems lietuviams biznie
riams, kad ©balsis patarnauti 
klijentams “Teisingai ir gerai” 
visados prigija ir duoda pagei
daujančius rezultatus bĮiziliui.

Užsibaigus programai, svečiai 
inkėdami vieni kitiems links

mų Naujų Metų, išsiskirstė.
—Kazys.

Pagal įsakymą Kryvių Kryvio Vai- 
dvlos renkasi rytuose, panedeli sau
sio 7 dieną. — Kryvių Kryvis.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drove laikys metinį susirinkimą šian
dien sausio 7 d., 8 vai. vak. Keistu
čio Spulkos name, 840 W. 33 St. Pra
šom pribūti laiku delegatų ir draugi
jų atstovų, ba randasi daug svarbių 
reikalų aptarti.

— Rašt. J. Balchunas.

RESTAURANAS turi būti par
duotas greitu laiku už pigią pre
kę; gera priežastis pardavimui. At- 
sišaukit tuoj

1940 W. North Avė. 
(Arti. N. Robey)

DIDELIS BARGENAS! Parduodu 
smulkių daiktų krautuvę, kame 
randasi cigaretų, tabako ir cigarų, 
taipgi ir grosernę. Kam toks biz
nis reikalingas meldžiu atsišaukt; 
su pirmu pasiulymu bus parduota. 
Turiu apleisti miestą, todėl esu 
priverstas pigiai parduoti.

6503 St. Lavvrance Avė.

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For
das atidarys naują didelę šapą 
apie į 15 d. ir mokės po $6.60 už 
8 darbo vai. Pasimatykit su ma
nim apie tai. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 407

MOKYKLOS

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiam® reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

PAJIEŠKAU savo moteries Moni
kos Kačiušienės, po tėvais Jučiutė. 
Ji nuo manęs prasišalino išsiveždama 
sūnų Tamošių 9 metų senumo. Sau
sio 3 d. 1924 m. dėl nežinomos arba 
neaiškios priežasties. Taigi meldžiu 
atsiliepti jos pačios dėl atsirokavimo 
pinigiškai. Aš jusi) nenoriu nu
skriausti. Gal pati sutiksite grįžti 
gyventi, o jeigu nesutiktumėte, tai
gi panevale niekas negali priversti; 
tačiaus tikiuosi, kad tamsta sugįšite 
atgal su mano sunum ir gyvensime 
gražiai kaip kad gyvenome ir praeitis 
bus pamiršta.

S. KAČIUŠIS,
536 W. 38rd Street, 

Chicago, III.

PARSIDUODA Lunch Room; 
gera vieta; biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
2400 W. 16th St.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė. Kas nori gerai išdirb
tą biznį nepraleiskite šitos pro
gos. Priežastis i dvi bučernčs. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box No. 406.

PARDAVIMUI garadžius dėl 
90 karų ir parodos kambarys. 
Geriausi vieta ant N. W. sidės. 
Pardavimui namas ir biznis. Tu
ri turėti $20,000 arba $25,000 
pinigais. Agentų nereikia.

Tel, Kedzie 5330

APSIVEOIMAI,
VIENAS iš senbernių ieškau 

merginos arba našlės apsivedi- 
mui, nuo 30 iki 40 metų ani- 
žiaus. Malonėkite atsiliepti per 
laišką, butų malonu, kad prisių- 
stumet ir paveikslą su laišku. Aš 
esu 40 metų amžiaus.' “Naujie
nos”, 1739 So. Halsted St., Box 
409.

PARSIDUODA bučernė lietu
vių apgyvento] vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos 

1739 So. Halsted St.
Box 408

PARDAVIMUI restauranas, 
beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatvės. Pardavimo prie
žastis — liga;

11955 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų sortavimui popierų, 
gera alga. Atsišaukite.

Frances Hughes Co.
1405 West 21 Str.

PARDAVIMUI delikatesen 
biznis, pigiai, West Pullmano. 
Šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygų šaukite te
lefonu Pullman 8284.

RAKANDAI
APPRENTICES

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

MERGINŲ 
__________ j.

Išsimokinimui kaip operuoti 
spėka varomas siuvamas maši
nas, gera pradžiai alga.

A STEIN & COMPANY,
1151 W. Congres's St., 
kartinas Raeine Ava.

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu b - 
le pasiulymu, sykiu arba skyriui.?. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakan 
dai, setas front ruimo, daining 
rulmio pečiai ir visi kiti reikalin
gi daiktai. Kreipktes:

822 W. 37-th Place.
9 liihna

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
Viii i . .................. l , /

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo.
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais V—.,....
IŠMOKITE BARBERIAUTI

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

THE MOLER COLLEGE
105 So. VVclls St.. Chicago. III.

Amerikos Lietuviy 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, Geografiios, 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.

----- —-

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldiemiais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Cklcago. 
fkAmDAM 88-2i<M lnRr»a\


