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Anglijos darbiečiai pravedė 
parlamentan 185 atstovus

Anglijos politikieriai dar 
neatsigauna nuo rinkimu

Ne vienai partijai neturint di
džiumos, spėjama, susidarys 
k o n se r v a t y v u -1 i be ral u k oal i c i - 
ja. Dešinieji nusigandę Darbo 
partijos stiprėjimo.

LONDONAS, gr. 9. — Ang
lijos politikieriai vis dar neatsi
gauna nuo pereitų parlamenti
niu rinkimu, kurie sutvėrė to- 
kią parlamentarinę padėtį, ko
kios dar Anglijoje nebuvo. Da
bar tik visi spėlioja kokia seka
ma valdžia bus ir į ją numato
ma tiek žmonių, kiek yra poli
tikierių. Bet vienok visi politi
kieriai sutinka, kad tik kokia 
nors koalcija gali duoti kiek pa
stovesnę valdžią.

Dabartinė padėtis yra visai 
nauja Anglijai. Dar pirmą kar
tą parlamente yra trys stiprios 
partijos, betgi nė viena jų ne
turi didžiumos ir todėl negali 
valdyti šalies be pagelbos kurios 
kitos partijos.

Skirtumas principuose tarp 
tų partijų yra didelis ir jeigu 
susidarys koalicija, tai reikš 
kad į koaliciją įeinančios parti
jos bus paaukojusios niekurius 
savo principus.

Pranašauja darbiečių 
laimėjimą.

Daugiausia kalbama apie ko
aliciją todėl, kad nė viena par
tija nenori naujų rinkimų. Kon- 
servatyvai ir liberalai numato, 
kad sekamuose rinkimuose vei
kiausia laimės Darbo partija. 
Darbo partija gi nenori daabr 
rinkimų todėl, kad jos iždas iš
sisėmė delei vedimo dviejų rin
kimų kampanijų į vienus me
tus ir kadangi ji tikisi, kad už 
metų laiko jos padėtis dar la
biau pagerės ir bus dai’ leng
viau laimėti rinkimus.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”. 

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
DARBININKŲ”, susiranda ge- 
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais.

i Visi Londono laikraščiai, iš
ėmus karštutinių atgaleivių 
Morning Post ir socialistų Ile- 
rald, tik ir kalba apie koaliciją. 
Pažangesni liberalai nori libe- 
ralų-darbiečių koalicijos, o kon
servatyvų laikraščiai kalba apie 
konservatyvų-liberalų koaliciją.

Vieni laikraščiai premieru 
norėtų matyti Chamberlainą, 
kurio kabinete dalyvautų Lloyd 
George, Asųuith, lordas Grey. 
Kiti gi nori, kad premieru butų 
lordas Derby, kabinete dalyvau
jant Lloyd George, lordui Grey 
ir k. Pastarajam atsitikime tik
ruoju premieru butų Lloyd 
George, kadangi Derby yra lor
dų narys, ir Lloyd George’ui 
tektų atstovauti valdžią atsto
vu bute. c

Galutinas nuosprendis betgi 
bus padarytas tik kada-nors vė
liau šią savaitę, konservatyvų 
susirinkime, kada premieras 
Baldvvin tikrai bus pašalintas iš 
vadovavimo konservatyvais, Į- 
vyks kova tarp Chamberlain ir 
lordo Derby. Kuris laimės, tas, 
veikiausia, liks ir premieru.

Darbiečiai neis koalicijon.
Skaitoma, kad kada premie

ras Baldwin įteiks savo rezigna
ciją karaliui, jis patars pakvies
ti Darbo partijos vadovą J. 
Ramsay MacDonald sudaryti 
naują kabinetą. MacDonald jau 
paskelbė, kad jis atsisakys su
daryti valdžią prie dabartinių 
aplinkybių. Karalius tada gal
būt pasiūlys premierystę libe- 
ralų vadovui Asguith, bet i*-* 
tasis veikiausia atsisakys, pa
liekant atdarą kelią lordui Der
by ar Chamberlain’ui.

Liberalas Lloyd George ir 
darbiečių vadovas Ramsay Mac
Donald viešai paskelbė, kad jie 
priešinasi liberalų-darbiečių ko
alicijai. Bet tų pareiškimų ne
galima skaityti galutinais, ka
dangi dar visko gali atsitikti.

Karalius jau sugrįžo į Londo
ną ir yra prisirengęs priimti 
Baldwiną. Tečiaus Baldwin vei
kiausia apsilankys pas karalių 
tik po kabineto susirinkimo pir
madieny, kada jis rezignuos iš 
priemierystės.(

Naujieną Kontesto 
vedėjas

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

''f

Galutini Anglijos rinkimu 
daviniai.

Darbo partija gavo 4,450,000 
balsų ir išrinko 185 atstovus. 
Konservatyvai turi 25$) atsto
vus.

LONDONAS, gr. 9. — Dar
bo partijos vadovas Egerton 
Wake oficialiniai paskelbė, kad 
Darbo partija neis koalicijon su 
liberalais.

Paviršutinis apskaitymas pa
duotų balsų rodo, kad konser
vatyvai gavo apie 5,350,000 
balsų, darbiečiai apie 4,500,000, 
liberalai 4,230,000 ir nepriklau
somieji 220,000 balsų.

Vėliausiomis žiniomis, į atsto
vų butą išrinkta:

Konservatyvų ....... 259 atst.
Darbo partijos ___  185
Liberalai .... 148,
Nepriklausomieji ... 9,
Nacionalistai 1.
24 kandidatai neteks savo de

pozitų po £50, sulig įstatymų, 
turte nuskiria bausmę tam kan
didatui, kuris negauna aštuntos 
dalies paduotų balsų. Tą baus
mę turės užmokėti ir viena mo
teris.

Kancleris Marx įgavo 
diktatoriaus teisią

Valdžia dabar bandys vykinti 
savo finansines ir ekonomi
nes reformas.

BERLINAS, gr. 9.— Reichs
tagas vakar 313 balsų prieš 18 
suteikė kancleriui Marx dikta
toriaus teises finansiniuose ir 
ekonominiuose dalykuose. Todėl 
reichstagas nebus paleistas, bet 
ir toliau veiks.

Dabar valdžia gali daryti tak
sų reformas ir mažinti biudže
tą. Pirmiausia valdžia, sustip
rinimui valstijos iždo, mano 
įvesti taksų mokėjimą aukso 
pinigų pamatu. Tai galbūt pa
sirodys pelningiausiu dalyku. 
Valdžia taipjau mano taksus pa
didinti ir tai taip, kad turčiai 
butų priversti nešti didesnę naš
tą palaikymo valdžios.

25 nuošimčiai valstybės dar
bininkų bus atleista iš darbo,

Mažina bedarbių pašelpą.
Šelpimas bedarbių, kuris bu

vo yaromas didelėj skalėj, taip
jau bus sumažintas. Valdžia ti
kisi, kad netik nereikės tiek 
daug išmokėti debarbiams, bet 
dar industrija tiek pagerės, kad 
joje darbo ras ir pašalintieji iš 
darbo valdžios darbininkai..

Vokiečiai laužą sutartį
Visai nepaisą aprubežiuojančių 

Vokietijos karines jiegas są
lygų, sakąs gen. Nollet.

PARYŽIUS, gr. 9. — Visos 
Versalės sutarties sąlygos, ku
riomis aprubežiuojama Vokieti
jos karinės jiegos, esančios Vo
kietijos laužomos ar nepildo
mos, sako gen. Nollet, viršinin
kas talkininkų kontrolės komi
sijos. ,,

Jo raportas esąs labai slepiar 
mas, bet iš ištikimų šaltinių 
visgi patirta, kad jisai kaltina, 
jog Vokietija daro manevrus 
ofensyviam lavinimuisi, o ne 
defensyviam, kaip tą nustato 
sutartis. Vokietijos armija sie
kia ne mažiau kaip 170,000 ka
reivių, kurie pilnai išlavinami į 
kelis mėnesius ir paskui jų vie
ton pastatomi nauji, tuo per
žengiant sutarty nustatytą 12 
metų kareiviavimą.

Amerikos prekybos sutar
tis su Vokietija

Sutartį ratifikavus atsisteigs 
normaliniai santikiai tarp 
Jungt. Valstijų ir Vokietijos.

VVASHINGTON, gr. 9. — 
Nauja draugingumo, prekybos 
ir konsuliarinių teisių sutartis 
tarp Jungt. Valstijų ir Vokieti
jos liko vakar pasirašyta val
stybės sekretoriaus Hughes ir 
Vokietijos ambasadoriaus Wied- 
feldt.

Naujoji sutartis, kada bus ra
tifikuoti paprastu budu, atsis
teigs pilnai normalinius santi- 
kius tarp tų dviejų šalių. Pre
kyboje Jungt. Valstijos gaus 
Vokietijoje ypatingas “prielan
kios šalies” teises. Tas pačias 
prekybos teises turės ir vokie
čiai Jungt. Valstijose.

Ruhr “mušiu paliauba” 
prasidės šiandie

Prancūzai švelnins okupaciją; 
veja lauk separatistus.

DUSSELDORF, gr. 9.— šian
die Perline bus pasirašyta Vo
kietijos sutartis su Franci j a 
apie transportaciją Ruhr dis- 
trikte, tuo formaliniai užbai
giant pasyvį priešinimąsi oku
puotame krašte.

Gruodžio 10 d., kada pradės 
veiktil ta sutartis, pasižymės 
kaipo savo rųšies “mūšių paliau
ba,” nes francuzai paskelbė, kad 
jie tada pradės eiti prie “nema
tomos okupacijos.” Okupacijai 
dabar įeina naujon fazėn, .ku
rios pasisekimas daugiausia 
priklausys nuo to, kaip abi pu
sės pildys savo obligacijas.

Pareinio separatistų judėji
mas taipjau įeina naujon fazėn. 
Franci j a visai nustojo rėmusi 
senąjį separatistų judėjimą, 
sprendžiant tai iš vakarykščių 
įvykių Ludwigshafene, kur 
francuzai nuginklavo separatis
tų likučius ir išvijo juos iš 
miesto. Francuzai taipjau pri> 
tarė Badeno pasielgimui, kur 
vokiečių policija užgriebė namą 
ir rankandus separatistų vado
vo Dr. Dorten už neužmokeji- 
mą skolų.

Austrijos pašto darbinin
kai streikuos

VIENNA, gr. 9. — Austrijos 
valstybės darbininkų veikianty
sis komitetas nutarė, kad pra
dedant 6 vai. pirmadienio ryte, 
visi Austrijos telegrafistai, te
lefonistai ir pašto darbininkai 
sustreikuos ir nė vienas trauki
nis negabens laiškų ar laikraš
čių.

Tai padaryta todėl, kad val
džia nors pakėlė geležinkeliečių 
algas, pareiškė, kad ji negalinti 
pakelti algų kitų valstybės dar
bininkų.

Savo kalboj kancleris Seipel 
pareiškė, kad negalima pakelti 
algų, nesunaikinant šalies pir
mą tvirtesnį biudžetą. Geležin
keliečiams algą pakelta 640,- 
000,000,000 kronų, bet tai esą 
viskas ką valdžia gali padaryti.

MILWAUKEE, Wis., gr. 9.— 
E. Ray Tompkins, turtingas 
nuosavybių pardavinėtojas ir 
per ilgą laiką profesoriavęs Mil- 
waukee mokytojų seminarijoj, 
dabar sėdi kalėjime, po prisipa
žinimo, kad jis nusmaugė savo 
pačią, nupiovė jai galvą, kurią 
sudegino krosny, o kūną nuve
žė į krumus ir ten paslėpė.

Jis jau senai skaitėsi pusiau 
pakvaišęs ir kelis sykius dakta
rai buvo pripažinę jį pavojingu 
žmogum.

Mūšiai su Meksikos 
sukilėliais

Obregonas prieš sukilėlius siun
čia didelę kariuomenę. Gen. 
Calles atšaukė savo kandida
tūrą į prezidentus.

VERA CRUZ, gr. 10. — Su
kilėlių, kuriais vadovauja gen. 
Sanchez ir de la Huerta, buvei
nėj paskelbta, kad gen. Calles 
atsižadėjimas savo kandidatū
ros į prezidentus, nesustabdys 
sukilimo prieš Obregono val
džią. Betgi sukilėliai vistiek iš 
to labai džiaugįasi.

Sukilėliai sako, kad jie atme
tę Obregono valdžią, nepaliaus 
kovos su jo tol, kol ji nebus pa
šalinta iš vietos. Ir jie tikisi tai 
atsiekti, nes sukilimas visoje 
Meksikoje plečiasi dideliu grei
tumu.

Sukilėliai išvyko užimti Vera 
Cruz sostinę Jalapa, kur laiko
si nedidelis būrelis ištikimų Ob
regono valdžiai kareivių, su gu
bernatorium Tejada priešaky. 
Paskiausiomis žiniomis, pirma
me mūšyje už Jalapa sukilėliai 
liko nuveikti ir turės bėgti.

Sukilėliai sakosi gavę bevie- 
linę žinią, kad prie jų priside
da gen. Estrada, tūry s 7,500 
kareivių trijose valstijose. Taip
jau gauta žinių ir iš kitų vietų 
apie prasidėjusius sukilimus. 
Pasak jų, sukilimas prasidėjęs 
apie dešimty valstijų ir suki
lėliai turį labai daug kareivių. 
Girdi, visi dedasi prie sukilimo 
todėl, kad visi gyventojai no
rėję, kad de la Huerta butų iš
rinktas prezidentu. Esą to no
rėję 95 nuoš. gyventojų. (Jeigu 
de la Huerta tikėjosi tiek bal
sų gauti, tai kam jam dar gink
lą reikėjo kelti, juk jis vistiek 
butų buvęs išrinktas? Preziden
tas Obregonas delei savo silp
nos sveikatos kandidatūros ne- 
bestatė. Bet faktas yra tas, kad 
nebuvo nė mažiausios vilties de 
la Huertai laimėti, nes visi gy
ventojai rėmė gen. Calles, o 
Huertą tik turčiai. Pagalios, ne
labai senai liko iškeltas didelis 
de la Huertos šmugelis ir val
stybės pinigų aikvojimas, kada 
jis buvo finansų ministeriu, 
taip kad prie jo šalis buvo at
sidūrusi ant bankruto krašto).
Gen. Calles vadovaus valdžios 

kariuomenę.
MEXICO CITY, gr. 9.— Gen. 

Plutarco Calles atsižadėjo savo 
kandidatūros j prezidentus ir 
pasiūlė savo pagelbą preziden- 
tui Obregonui prieš sukilėlius. 
Prezidentas priėmė jo pasiūly
mą ir paskyrė jį vyriausiuoju 
komanduotoju federalinės ka
riuomenės.

Prezidentas Obregonas išlei
do atsišaukimą į žmones, kvie
čiantį juos nepasiduoti milita- 
ristų sukilimui, nes tai yra re
akcionierių suokalbis prieš pap
rastus žmones.

28,000 federalinių kareivių li
ko išsiųsti triuškinti de la Huer
tos sukilimą Vera Cruz zone.

Nusausino miestelį.

ROBINSON, III., gr. 9. — 
12 federalinių prohibicįjos agen
tų užklupo vakar Crawford pa
vietą ir pradėjo jį “sausinti.” 
Dar nepabaigus darbo kalėjime 
jau sėdėjo valstijos prokuro
ras Charles Jonės, kuris yra 
kaltinamas kyšių ėmime iš mun- 
šainerių, 10 vyrų ir 2 moterys.

Medžioklė dar tęsiasi ir agen
tai tikisi areštuoti dar 26 žmo
nes.

BELMONT, la., gr. 9.— Jau
nesniąja! seserei Gail pasiko- 
rus, Martha Bosning išėjo iš 
proto ir yra stropiai dabojama.

Graikija pripažinsianti 
Rusijos valdžią

Jau išsiuntė į Maskvą padaryti 
prekybos sutartį.

BERLINAS, gr. 9. — Graiki
ja veikiausia bus antroji sėlis 
Europoje, kuri pripažins Rusi
jos bolševikų valdžią. Patirta 
yra, kad Graikijos valdžią pa
siuntė į Maskvą admirolas Ka- 
kalidas susitarti apie Rusijos 
bolševikų valdžios pripažinimą 
ir padaryti prekybinę sutartį.

Vokietija yra pirmoji šalis, 
kuri pripažino Rusijos valdžią.

Francuzai užgiria paskolą 
Lenkijai

Taipjau ir Jugo Slavijai. Tie pi
nigai bus sunaudoti ginklavi
muisi.

PARYŽIUS, gr. 9. — Senato 
užsienio reikalų komiteto finan
sų subkomitetas užgyrė Fran- 
cijos 800,000,000 frankų pasko
lą Lenkijai ir 300,000,000 fran
kų paskolą Jugo Slavijai.

Premieras Poincare aiškino, 
kad visi tie pinigai bus išleisti 
pačioje Francijoje supirkimui 
ginklų ir kitokių karo reikme
nų.

Rusijos misija Francijoje
Lankosi po aeroplanų dirbtuves

PARYŽIUS, gr. 9. — Rusi
jos misija, kuri turi n e apim be
žinotą kreditą, pasak L’Auto, 
dabar lankosi po žymesnes 
Franci jos aeroplanų dirbtuves.. 
Rusai apžiūrės taipjau Angli
jos, Vokietijos ir Italijos aerop
lanų dirbtuves, kad joms davus 
didelių užsakymų.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
RUMUNIJOJE.

Fortas ekspliodavo.

BUCHARESTAS, gr. 9. — 
Vakar ryte Fort Ruden,, Bu- 
charesto pakraščiuose, ištiko 
smarki ekspliozija. Sakoma, 
kad daug žmonių žuvo toje eks- 
pliozijoje.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, HL

No. 290

Socialistą skerdikas nu
teistas kalėjimai]

Japonų oficierius, kuris nužudė 
tris žmones, gavo 10 metų 
kalėjimo.

TOKIO, gr. 9. — Kapt. Ama- 
kasu, kuris po žemės drebėjimo 
nužudė žymų socialistą Osugi 
Sakai, jo žmoną, taipjau socia
listų rašytoją, ir jų auklėtinį, 
karo teismo liko nuteistas de
šimčiai metų kalėjimam Ser
žantas Mori liko nuteistas trims 
metams kalėj iman, o kiti trys 
žandarai, kurie taipjau dalyva
vo toj žmogžudystėj, liko iš
teisinti.

Kanados geležinkeliečiai balsuo
ja apie streiko paskelbimą.

DETROIT, Mich., gr. 9. — 
Kanados geležinkelių ir dirbtu
vių darbininkų brolija išsiunti
nėjo baliotus dėl balsavimo apie 
paskelbimą streiko. Baliotai tu
rės sugrįsti prieš sausio 15 d. 
Brolija nutarė padaryti streiko 
balsavimą todėl, kad arbitra- 
cijos taryba neišpildė darbinin
kų reikalavimo pakelti algą po 
5c. į vai., o pakėlė po 2c. į vai. 
tik paprastiems darbininkams, 
nepaliečiant mechanikų.

WASHINGTON, gr. 9. — Pa
skelbta, kad administracijai pa
geidaujant, sekama republiko- 
nų partijos prezidentinė kon
vencija bus laikoma ne Chica- 
goj, kaip kad buvo manoma, bet 
Clevelande.
-•Dabar ■chicagiečiai bandys 
gauti demokratų konvenciją.

ERIE, Pa., gr. 9. — New York 
Central traukinio inžinierius li
ko užmuštas ir 10 pasažierių 
sužeista, tam traukiniui ties 
Forsythe, N. Y., užbėgus ant 
kito traukinio. Manoma, kad dėl 
didelės miglos inžinierius neuž- 
matė signalų.

Šiandie — veikiausia lietus; 
biskį šalčiau.

Saulė teka 7:06 v., leidžiasi 
4:19 v. Mėnuo leidžiasi 6:27 v. 
vak. .
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Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertes $1700?
Kas laimės Chevorlet sedaną vedės $920?

Kas laimės Ford? vedės $428.73?
Spręskite patys

LEON SHVVEGZDA, .............................................................  384,000
4917 W. 14 St., Cicero, IU.

MRS. AGNĖS SEDLANSKA, ............................................. 321,000
3355 So. Morgan St, Chicago, III.

TONY VVILLIS, ...................................................................... 315,000
856 W. 122nd St., Chicago, IU.

FRANK ŠOVA, ...................  -................................ 309,300
4014 So. Rockwell St., Chicago, IU.

ANTON GUDAVIČIUS,.........................................................  249,700

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

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

Chicago, III.

Geri Žodžiai

P. O. Box 358, Benton, IU.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, ................................................. 244,000

3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
ANTHONY SHARKIS, ......................................................... 231,000

942 W. 34th St., Chicago, IU.
L. BUTKEWICZ, ................................................................... 160,500

2502 W. 69th St., Chicago, III.
KAZIMER YUCIUS,   ...................................................... 153,000

1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.
MISS L. NARMONTA, ......................................................... 145,100

3223 Parnell Avė., Chicago, IU.
ANTON PAKŠYS, ................................................................. 145,000

220 Mihvaukee Avė., Kenosha, Wis.
KAZIMER STALMOKAS, ................................................... 136,000

1417 S. 50th Avė., Cicero, III.
STASYS GIRŠTAUTAS, ....................................................... 131,006

8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
PETER KAUNETIS, ............................................................. 119,000

1530 So. 49th Avė., Cicero, III.
WM. SHIMKUS, ...................................................................... 65,100

3817 So. Emerald Avė., Chicago, IU.
MISS ANNA PORITZ, ........................................................... 52,200

1900 Racine Avė., Racine, Wis.
JOSEPH SPRING, ............................  47,500

6059 So. Kilder St., Chicago, IU.
J. JAKSAWICZ, ....................................................................... 47,100

1509 Harvey Avė., Oak Park, III.
JOHN YURKŠA1TIS, ..............   47,000

Box 163, Harrison City, Pa.
A. KALNER, .............................................................................  47,000

10929 So. State St., Chicago, IU.
WM. RIPALAS, .............................   47,0(10

Unionville, Mich.
CAZIMER RAŽAS, ..............................................................  42,800

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, IU.
JOHN JASULEVIČIA, ........................................................... 42,600

Box 58, Valier, Pa.
KANSTANTAS BULKA, .............................     40,000

Milladore, Wis.
KAZIMER POCIUS,.................................................................. 40,000

12053 So. Halsted St., Chicago, III.
A. MUKEVICH, ........................   40,000

3240 Emerald Avė., Chicago, III.
MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ......................................... 37,500

1817 String St., Chicago, IU.
JAMES ATVVILL, .....................................................................  5,000

1012 Geneva St., Racine, Wis.
JONAS BREHANSKAS, ...............     5,000

2227 — 24th St., Detroit, Mich.
ALEX BRAŽULIS, ..................................................................  5,000

4353 So. Campbell Ace„ Chicago, III.
KAZ. BRAZEVIC, .....................................................................  5,000

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
MISS ROSE EIDUKAITĖ,  ..............................................  5,000

1134 W. 18th St., Chicago, IU.
JOE GRECIAS,................................................  5,000

4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
PETER JANUŠKA, .................................................................... 5,000

3429 So. Union Avė., Chicago, IU.
A. LUNGEVICZ,............................................................................5,000

1737 N. Robey St., Chicago, IU.
ALEX ODEN, ..................~........................   5,000

708 W. 12th PI., Chicago, IU.
MISS MARY PHILIPS, .............................................................  5,600

2213 W. 22nd St., Chicago, III.
FRANK RINKIS, ........................................................................ 5,000

4601 So. Hermitage Avė., Chicago, IU.
PAUL P. SHVELNIS,  .............................................. .......... 5,000

1443 N. Paulina St., Chicago, III.
ALICE ŠILANIS, ........................................................................ 5,000

470 W. 26th St., Chicago, IU.
C. STEVENS, ....................   5,000

3449 Lowe Ava, Chicago, UI.
ALEX THURSTON, .................................................................. 5,000

1267 Washington Blvd., Chicago, Ilk
TED TEKORUS,................................................  5,000

1545 E. Mason St., Springfield, III.
A. A. VASILIAUSKAS,  ........  5,000

4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, III.
J. T. VITKUS,...................................................  5,000

1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.
JOSEPH VARNAGIS,................................................................ 5,000

4051 Arcehr Avė., Chicago, IU.
TEDDY VAZNONIS, ..................................................................  5,000

833 W. 33rd PL, Chicago, III.
JOE VVITKAUSKAS, .................................................................. 5,000

1420 So. Union Avė., Chicago, III.
MRS. M. WOITKEWICH,.......................................................... 5,000

3113 So. Halsted St., Chicago, IU.
PETER YANKEVICZ, .............................................................. 5,000

3429 So. Union Avė., Chicago, IU. I

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

LEO SHWEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

KAZIMER RAŽAS,
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus if šiame konteste lošia la
bai svarbi# rolę.

____________ - J

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė., 

Chic^z IU.

\ JOSEPH SPRING, 
' 6059 So. Kildare St,
\ Chicago, IU.

220 Milwaųkee Avė. 
Kenosha, Wis. .

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

ęhicago, III.

TONY VVILLIS, 
856 West 122nd St., 
West Pullman, III,

Užsisakykit

“Selected
šiandien

den’

Yra girdimi už Bor-

s kur tik Borden’s

Selected” pienas yra

parduodamas.

Borden s BORDENS
I^frodiicttCo. of- Illinois 

Frankiin 3110
wgan»^«ii.»—itniJjiiM n ji— . ................................................ . m ....................   i nu |

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

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

, . . f4? «<• •
—   ....„■■i- > ■ ■— ■■ i ............———

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine/ Wis.

Jys Norite Pagerinti 
Patys Save

Ar jus jau esate dasiprote- 
ję, kad dabartinė gadynė 
— yra gadynė visokių pro
gų.
Jei jus padarote mažiau 
kaip $100 į savaitę. Tai 
jus norite sutraukyti tuos 
retežius, kurie laiko sura
kinę jus, kurie neduoda 
jums progos parodyti savo 
gabumus.
šiandien žmonės reikalauja 
patys nuo savęs daugiau 
negu kada nors pirmiau.
Ar jus sekate visus nuoti- 
kius pasaulio besikeitimo 
Ir kokios progos laukia jū
sų?
Nežiūrint kokį darbų jus 
turite.

Jus galite išplėtoti 
ir padidinti savo už
darbį iki bile kokiam 
didumui.

Laikykit savo darbą jei jus 
norite, bet padarykite jį 
kad jis busų labiau užtik
rintas ateičiai.
AR JUS NORITE APIE 
TAI ŽINOTI.
Tai išgirskite Mr. White 
jo gasių trijų lekcijų 

‘Success”
Panedėlyje, 8 v. vak. 
Room 246
CONWAY BUILDING 
111 W. Washington St.

ANTONAY SHARĘIS
942 W. 34th St.

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų kontes- 

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

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

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

Pabandykit ir pamatysit!

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 susiraiinėji ir 
greičiau galėsi paraSvti laišką ar 
ką khą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
InaŠinėlė bu lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. %

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Koom 111-11 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■MB—■■■aMD—4 MMMM—IMMi■—1

/—11 ' ■" ----------------- <
I JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SI.

Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
i*edoj 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, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
>■■■■■ - f

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashincton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3.396
..... — --- X--'

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 South Dearbom Street 

Kooin 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Kandolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va].

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė, 

Tel.: Pullman 6377.
..........- - ■ .4

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. I
Tel. Yards 4681 t

v-......  .........................

Overkautai
2 kelnių siutai ?

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaide? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

S5 ” $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųi 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C1O Efl 
ir augščiau ' $ * O.OU
Vaikų siutai ir overkautai
Ir augščiau >

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

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

Nedelioj nuo 8 iki 5 vakare.
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KORESPONDENCIJOS

su-

Pittsburgh, Pa.
P. Grigaičio prakalbos.

ko, kad Grigaitis kaip buvęs ge
ras kalbėtojas tuomet, taip: ir 
dabar, ir dar gal geresnis.
šis tas iš Lietuvių Koperatyviš-

lietuviams 
koperatyvų 

bet aplamai

Lapkričio 29 d. Lietuvos Sū
nų svetainėje pirmos P. Grigai
čio prakalbos pavyko gana ge
rsi, geriau negu buvo tikėtasi. 
Mat prakalbos buvo rengiamos 
Dėkonės dieną, kuomet didžiu
ma žmonių buvo užimti baliais 
ir “šiovais”, o be to lietus lijo 
be jokio pasigailėjimo ligi vėly
bam vakarui, taip kad ir drą
siausiam žmogui nesinorėjo kur 
nors eiti. Tat buvo manoma, 
kad mažai kas susirinks. Bet 
išėjo kitaip — žmonių susirin
ko gražus būrys, ir didesnė pu 
sė publikos buvo moterys.

P. Grigaitis kalbėjo dviem 
atveja.s. Pirmuoju atveju pa
sakojo savo ispudžius įgytus 
bevažinėjant Lietuvoj, ir nu
piešė dabartinę Lietuvos padė
tį. Antru atveju 'raibėjo ap e 
Ame.'i cos lietuvių cganizaci 
jas ir viešą veikimą. Abidvi 
kalbos buvo gyvos, pamokinan
čios ir nuoširdžios. Po prakal
bų teko patirti, kad narthsai- 
diškiai buvo labai patenkinti 
prakalbomis ir jei ateityje vėl 
kada nors butų Grigaičio pra
kalbos, tai žmonių susirinktų 
jau kur kas skaitlingiau.

Aukų lėšoms padengti 
rinkta $7.08.

triukšmą ir ardy- 
Tečiaus vargšai 

permenkos jų jė- 
triukšmo kėlimu,

— bolševikiški 
rrrevoliusionieriai

Prakalbos Soho dalyj

Lapkričio 30 d. antros Gri
gaičio prakalbos buvo LMD. 
svetainėj. Nors ir nelabai ge
roj dienoj ir šios prakalbos bu
vo pasitaikiusios, nes tą naktį 
prieš prakalbas LMD. turėjo 

savybės balių, kur visiems LMD. 
nariams ir jų šeimynoms viskas 
buvo uždyką — ne tik muzika, 
bet ir užkandžiai ir gėrymai, o 
mažne visi šios apylinkės lietu
viai priklauso prie LMD., tai 
kai kurie buvo pavargę. Bet vis 
viena žmonių skaitlingai buvq 
prisirinkę ir atydžiai klausės 
Grigaičio prakalbos, išskiriant 
keletą bolševikiškų munšainis- 

tų, kurie buvo suorganizuoti ir 
atsiųsti kelti 
ti prakalbas, 
pasijuto, kad 
gos išardyti
nes tokiu savo bolševikišku pa
sielgimo iššaukė tik didžiausį 
pasipiktinimą publikoje, ir net 
doresnieji bolševikų šalininkai 
juos pasmerkė.

Teko patirti, kad Pittsburghe 
šioji bolševikiška revoliucija jau 
busianti paskutinė viešuose pa
rengimuose, 
munšaino 
gausią truputį vakacijų už sa
vo karžygiškus darbus. Rim
tesnieji LMD. nariai tariasi pir
mieji pradėti kovą su trukšma- 
dariais viešuose lietuvių susi
rinkimuose ir manoma atei
nantį LMD. susirinkimą paim
ti apsvarstymui triukšmadarių 
klausimą. Be abejo, po to ap
kalbėjimo keletas triaukšmada- 
rių gaus atostogų iš LMD. ir 
bus nutraukta kaukė didiesiems 
triukšmadarių meisteriams.

LMD. narius reikia pasvei
kinti dėl tokio žygio triukšma
dariams suvaldyti. Tas žygis 
bus pavyzdys ir kitoms draugi
joms, kad reikia sykį ant visa
dos padaryti galas visokios rų
šies triukšmams viešuose lietu
vių parengimuose, kad rimtiems 
draugijų nariams nereiktų raust 
iŠ gėdos dėl 
gimosi; ypač 
kurios graži 
vių svetainė.

Apie Grigaičio prakalbas tu
riu pasakyti, kad pavyko labai 
gerai, nežiūrint jokių triukšma
darių. Triukšmadariai, kelda
mi triukšmą, tik sau labiau pa
kenkė. Aukų surinkta lėšoms 
padengti $14.00. Girdėjau pu
bliką pageidaujant, kad ir ant
rą kartą butų Grigaičiui pra
kalbos surengtos — esą geriau
sias kalbėtojas, kokį kada gir
dėję. Ir tai tikra tiesa Senes
nieji pittsburghiečiai atsimena 
Grigaitį iš praeities, kai jis čia 
kalbėjo rodos 1907 metais. Sa-

triukšmadarių el- 
nariams LMD, 

ir vienatinė lietu-

kų krautuvių gyvenimo.
Apie dešimts metų atga 

Pittsburgho lietuviai labai bu
vo susirūpinę koperatyviškų 
krautuvių steigimu. Buvo pla
čiai aigtuojama už koperaty- 
vus, ir visa to pasekmė ta, kac 
Pittsburgho visose dalyse buvo 
įsteigti lietuvių koperatyvai, 
daugiausia valgomųjų daiktų. 
Greitai dygusių koperatyvų mi
rė, visai neilgai gyvavę, ir mi
rė ne dėlto, kad žmonės butų 
jiems nepritarę, bet dėl stokos 
išsilavinusių vedėjų. Tie laikai 
netik Pittsburgho 
yra žinomi kaipo 
steigimo laikai,
tuomet visur Amerikoj tarp 
lietuvių buvo kilęs stiprus ko
peratyvų judėjimas. Visa bė
da, kad tas judėjimas daugiau
siai buvo paremtas tik agitaci
ja, be rimto gvildenimo, be di
desnių patyrimų.

Šiuo laiku Pittsburgho lietu
viai turi dvi koperatyvines val
gomųjų daiktų krautuves, vieną 
North Sidėje, kurios vedėju 
yra pittsburghiečių gerai žino
mas J. K. Mažiukna, ir Soho 
dalyje, kurios vedėju yra A. 
Vainorius, abudu yra jau gerai 
patyrę vedėjai, dėl to šioms ko- 
peracijoms dabar sekasi gerai, 
žinoma, ir jos gyvendamos eilę 
metų yra perleidusios visokių 
audrų, yra mačiusios visa ko, 
bet jau šiandien joms rodos ne
begresia joks pavojus. Reikė
tų tik kad plačioji lietuvių vi
suomenė dar labiau susidomėtų 
koperatyvais. Tai yra svarbus 
dalykus, ir neudingas. Ar ne 
laikas butų apie tai geriau pa
galvoti ir darbuotis šioje srity
je. šiais laikais jau jėgų turim 
kurkas daugiau, negu anais ge
rų norų laikais.

Kitą kartą parašysiu dau
giau apiePittsburgho koperaty
vų pergyventus vargus.

—Reporteris.

Delroil, Mich.
Vakarienė; Koncertas.

Gruodžio 1 d. A.LT. Sandara 
surengė vakarienę Paternity 
Hali. Svečių buvo apie 150 
žmonių, visi gražiai linksminosi 
muzikai griežiant angliškus ir 
lietuviškus šokius. Vėliau apie 
10 vai. vakaro prieš eisiant va
karienės, vakaro vedėjas J. 
Ambrazevičia pakvietė panelę 
M. Overaitytę paskambint pia
ną. P-lė Overaitytė dar jaunų 
metų, tečiaus taip maloniai 
skambino, kad publika neno
rėjo visai visai jos poleisti. P-lė 
M. žukakskytė sudainavo porą 
gražių dainelių — ji turi gražų 
balselį.

Potam vieni leidosi prie tos 
skaniosios vakarienės, o kiti 
turėjo pasilikt viršutinėj sve
tinėje, nes buvo pranešta, kad 
visi kartu nesutilpo prie stalų. 
Tat vieni vakarieniavimo sta/ 
lūs apsėdę, antri gi paprašę 
muzikantų paleist smuikus ir 
bubnus darban pradėjo suktis 
ir girti, kad daugiau vietos be
likę ir smagiau esą sukinėtis.

Taip susirinkusius besilinks
minant ir nepasijusta, kaip apie 
12 vai. nakties ir kiekvienas 
pradėjo žiūrėtis kur jo kapurė 
ar skrybėlė, ir linksmai išsi
skirstė.

Tuo laiku kai vieni linksmi
nosi, šoko, antri žaidė “puodas 
dega”, treti sustoję “lekcijas” 
porina. Vienas didis užtarėjas 
darbininkų aiškina šalymais 
stovinčiam advokatui, kad esą 
lietuvių gramatika labai sunki, 
nes tarp “b” ir “g” skirtumo 
kaip ir nėra ir jis dažnai jų vi
sai negalįs atskirti. Kažin kaip 
ten butų buvę išaiškinta, jei ne
būtų įsikišęs vienas eidamas pro 
šalį, kuris pastebėjo: Taip, taip, 
tarp tų raidžių visai menkas 
skirtumas, nes pav, kada rašom

“gabus”, tai tik viena raidė “a” 
jas skiria...
Juozo Babravičiaus koncertas.

Gruodžio 2 d. š. m. Lietuvių 
Svetainėj davė koncertą lietu
vių artistas Juozas Babravi
čius. Programas susidėjo iš 
16 įvairių dainų. Publikos bu
vo pilna svetainė ir visi gėrėjosi 
artisto dainavimu, tūli net ste
bėjosi, kaip žmogus su tokiu 
talentu užsiima važinėt po men
kas lietuvių kolonijukes ir tvan
kias svetainėles, esą tokiam 
žmogui vietą ant Broadway New 
Yorke. Tečiaus kiti su tuo ne
sutinku ir atiduoda didelę pagar
bą J. Babravičiui, kad jis nebė
ga ant Broadway, bet suteikia 
progos ir lietuviams darbinin
kams paseiklausyt tikros dai
lės grožybės ir net kartą pasi
džiaugti tuo, kuo turčiai visa
dos džiaugiasi.

—P. Jurkšietis.

Grigaitis kaipo 
kalbėtojas

L ----------------  

[Pasiklausius jo prakalbos 
Pittsburge]

Nevienas gal yra girdėjęs šios 
rųšies pasakojimą. Vienas as
muo klausia savo draugo, ar jis 
gali spręsti apie knygą perskai
tęs tiktai vieną antrą jos pus^ 
lapį. Kai tasai atsako, kad ne, 
nustebęs asmuo sušunka: “Ne
jaugi tau reikalinga išgerti vi
sa statinė vyno, kad pasakyti, 
ar vynas geras ar blogas?”

Panašus klausimas iškyla, 
kai pirmą kartą girdi žymesnį 
kalbėtoją. Ar galima nusverti 
jo vertė, paklausius tiktai vie
ną kartą? Kiek nebūtų užgin- 
čiijmų. Vienok aš pasakysiu, 
kad galima, žinoma, esti ir iš
imčių, bet jos netaip skaitlin
gos, kad panaikinti bendrą tai
syklę. Kam tenka girdėti nors 
sykį P. Grigaitį, tas, neabejoju, 
įgys pilniausią sąvoką apie jo, 
kaipo kalbėtojo gabumus. Musų 
veikėjams, važinėjantiems, kaip 
P. Grigaitis, po lietuvių koloni
jas tenka dažniausiai sunkus 
uždavinys. Auditorija suside
da iš įvairios srovės žmonių, 
nemokančių susivaldyti ir pa
gerbti kaip reikiant svetimos 
nuomonės. Toksai musų žmo
nių intelektualis neišauklėji- 
mas sudaro nepeprastų sunke
nybių kalbėtojams ir reikia tie
siog Cicerono genijaus ir Sa
liamono išminties, kad sulaiky
ti klausytojų ūpą tam tikrose 
ribose. Kas stropiai seka Gri- 
gaiičo kalbą, tas, beabejo, paste
bi, kaip moka jis greit pagauti 
auditorijos domesį ir traukti 
auditoriją su savim, nepatai
kaujant ne keičiant principų, 
nors ji susidėtų ir iš skirtingų 
srovių.

Grigaitis kalba aiškiai ir vi
siems suprantamai. Pilniausias 
problemas jis išdėsto taip, jog 
ir paprastam nemokytam žmo-. 
geliui nesunku pagauti prasmė. 
Tai yra tikra išmintis nupasako
ti sunkius klausimus prieinamu 
budu. žmonės, ypač jaunieji 
kalbėtojai tą dažnai pamiršta. 
Aš atsimenu, kaip vienas tik ką 
baigęs mokslus matematikas 
kalbėjo apie politikos klausi
mus, vartodamas 
miglotas sąvokas.
>as prieina prie 
moteris ir sako: 
juti matematiku;
tur būt viską išaiškina!” Varg
šė moterėlė greičiausiai trečda- 
io nesuprato tojo politikos ir 

matematikos sąvokų mišinio.
Nors žmonės kai kada stebi

si tokiais kalbėtojais, vienok jie 
negali būti pilnai patenkinti, 
kuomet kalbėtojo mintys lekia 
per jų galvas. P. Grigaitis/ 
kaipo žinovas žmonių psicholo
gijos, vengia aukštų frazių ir 
abstrakcijų ir tam jam gelbsti 
užkariauti klausytojų domesį. 
Per tris valandas žmonės klau
sosi jo atydžiai, net nesijudin
dami, nors butų ir nesenai su
grįžę iš darbo. Juos pritraukia 
kalbos aiškumas; paimti iš kas
dieninio gyvenimo išsireiškimai 
ir mintys pagrąžntos jumoru. 

aukštas ir
Po prakal- 

jo kaž kokia 
“Kaip įdomu 
tas mokslas

šios visos ypatybės pastato P. 
Grigaitį į pirmąją lietuvių kal
bėtojų vietą. Mums reikia žmo
nių, kurie turėtų savo stiprius 
principus, bet perdaug nenie
kintų kitų; kurie išmanydami 
painesnius klausimus atpasako
tų žmonėms aiškiai ir supran
tamai; kurie neskrajotų savo 
paauksintais žodžiais peraukš- 
tai padangėse, bet kurie atpasa
kotų žemiškus džiaugsmus ir 
vargą paimtais ir šios žemės 
žodžiais. Tokiu asmeniu, mano 
nuomone, yra ir P. Grigaitis.

—M. V.

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 pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos' Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 8415

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

TeL Kenwood 5107
Valandas: nue 9 Ud 11 vai. ryto; 

buo 5:M Orf 7i8f vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, UL 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofiso vai.) 9 iki 12 pistu, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted SI., Chicago. 111

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spind aliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

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

Kreipkites 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

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.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 
Tel. Boulevard 7829

Vai. 211d 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. *. SIDRUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuleriu 

8815 Sowth Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

Mrs.A MICHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠEKKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119)
Baigusi akušeri I 
jos kolegija; 11 
gal praktakavu I 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo I 
se. Sąžiniškai pa | 
tarnauja, viso-i 
kiose ligose pried 
gimdymą, laikd 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą. ,

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

Si

Menicus apskriti lensai 
4^ ■ 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.

KOJįĮ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, 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 Dearborn 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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5884

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

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel, Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SK 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfas 5574.
CHICAGO, ILL.

■Tel. Blvd. 8188
I M. Woitkewich 
g BANIS 
E AKUfiERKA

Turiu patyrimą. 
K Pasekmingai pa- 
gį tarnauju mote

rims prie gimdy
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
llalsted St.

j^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

i. ... ................ 3

Telefonai)

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2889

b! Į ------------- '

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

, i ........

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
.... i .-J

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 Iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland AveM
netoli 46th St., Chicago, UI.

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.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrtat
T«L Boulevard 4487 
4849 S. Aihland Ava 
Kampa* 47-toa gal 

2-roa luboba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, Vyrifcą, 
Vaikų ir visų chronlikų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną, 
Ros. 1189 Indspondence Blvd. Chicago

30 mttii patyrimo ui
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt RdM 
Phone Crawford 8140

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 8 iki 6 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedėldlonį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Mihvaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai
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NAUJIENOS
KVe Utheanlae Daily Nava

Bditor R frigaitto

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Talephone Roosevelt 85M

Subscription Rateei
88.00 per year in Canada.
*7.00 per year outaide of ChiauN*
*8.00 per year in Chicaga.

8c per oopy.

Entered aa Second Claao Matter 
March 17th, 1914, at the Post Offlce 
rf Chicago, UI., vndec the act uf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
eekmadienius. Leidiia Mavjiena Beu- 
drovi, 1789 Se. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefoaaai Roosevelt 8590.

Uisimokijimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metama-------------- |8.0fl
Pusei met<---------------------- 4.00
Trima mineaiama.......—_ ______  2.00
Dviem mineaiam -- - - - - - - --r 1.50 
Vienam mtaeaiui

Ehicagoje per netiotejvM 
Viena kopija —.. 
Savaitei .. ...
Minėsiu! , ............

Bėvienytoae VaUtijoM, u 
paltui 

Metama —>.... ..
Puaei mete 
Trims mineeisuns 
Dviem mineeiam 
Vienam mineaiui >■........

1 Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
(Atpiiinta)

Metama---------------------- ---- - |8.00
Pusei metų_____ _______ —— 1.01
Trims mineaiama - ------- r— 2.00
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu, kartu au uisakymu.

. .75

18c 
75c

|7.D0
8.50
1.75

, 1.25
, .75

nai jų ragai, bet dabar jie 
išnykę. Meškos buvo galuti
nai išnaikintos tarp 1820 ir 
1830 metų, ir nuo to laiko 
jos čia nesiveisia, tik retkar
čiais iš kitur užklysta. Nuo
latinės ablavos ant vilkų ir 
tuos žymiai sumažino; bet lū
šiai yra da gana skaitlingi. 
Lūšys yra tos pačios šeimy
nos žvėris, prie kurios prik
lauso laukinė katė, leopardas 
ir tigras. Tai yra labai plėš
rus sutvėrimas ir kartais šo
ka net ant briedžio.

“Iš medžių Bialovėžos gi
rioj auga pušįs, eglės, ąžuo
lai, uosiai, beržai, juodalks-r 
niai, epušės, liepos, guobos, 
bukai, klevai ir daugybė kito
kių. Kadangi žemė labai trą
ši ir drėgnumo niekad nestin
ga, tai visi medžiai auga la
bai dideli ir tiesus. Rašyda
mas apie tą girią, lenkų rašy
tojas Sienkevičius sako: ‘..Ki
ta girios ypatybė yra medžių 
augštumas. Siekdami prie 
saulės šviesos, kurios tiktai 
viršūnėmis gali užgriebti, me
džiai čia nesikeroja į šakas, 
bet šauja tiesiai aukštyn il-

kad pagelbėjus, o po karo, taikų 
darant, Italija nė pusės negavo 
to, kas jai buvo žadėta. Kita, 
darbininkai bolševikų vadovau
jami kaikuriose vietose užėmė 
kelioms dienoms dirbtuves, ir 
rodėsi, kad įvyks kita bolševi
kiška revoliucija, kaip kad Ru
sijoje. Tasai dirbtuvių laikinis 
užgriebimas labai įgązdino visų 
buržuazijų, kurios jaunuomenė 
savo tėvų turtui ginti pradėjo

Apžvalga
LENKAI PARDUODA BIALO- 

VĖŽOS GIRIĄ.

Lenkų valdžia rengiasi par
duoti Bialovėžos girią Amerikos 
kapitalistams. Štai ką rašo apie 
tai “Keleivis”:

“Lenkijos Spaudos Biuras 
Londone paskelbė, kad Len
kų valdžia duodanti Ameri
kos kapitalistams teisių iš
naudoti per eilę metų Bialo 
vėžos girias, kurios sudaro 
vieną didžiausių miškų plotą 
visoj Europoj. Sakoma, kad 
už šitas koncesijas Amerikos 
piniguočiai duodą Varšuvos 
valdžiai $40,000,000. Derybos 
da nepabaigtos, bet esą vil
ties, kad miškai bus parduoti, 
nes nusibankrutijusiems Var
šuvos ponams labai reikia pi
nigų, o tų miškų jiems nėra 
ko gailėtis, nes tai vogtas 
daiktas.

“Bialovėžos giria guli tarp 
Nemuno, Bugo ir Pripečio 
upių, Gardino gubernijoj, ir 
nuo amžių buvo Lietuvos tur
tas. Prie tos girios priklauso 
ir Lietuvos didžiūnų Tyške- 
vičių šeimynos miškų dalis.

“Dabartiniu laiku apskai
toma, kad Bialožėvos girios 
plotas užima nemažiau kaip 
470 keturkampių mylių plo
tą. Seniaus ji buvo da dides
nė. Užtai Lietuva ir buvo pa
garsėjusi, kaipo nepereinamų 
girių kraštas.

“Bialovėžos giria yra žino
ma netiktai Lietuvos gyven
tojams, bet ir kitų šalių žmo
nėms. Nesykį mokslininkai iš 
užsienio važiavo tyrinėti jos 
augmenų ir gyvūnų. Pavyzd
žiui, 1887-18-88 metų ekspe
dicija surinko vienų tiktai 
grybų 308 rųšis (gatunkus); 
šiaip gi visokių augmenų su
rinkta 1,337 rušįs.

“Bialovėžos giria yra gar
si netiktai savo ploto didu
mu ir augmenų įvairumu: ji 
yra garsi da ir tuo, kad ji 
yra vienatinė vieta, kur iki 
šių laikų užsiliko da tauras 
(zubras), didžiausis visoje 
Europoje gyvūnas. Be tauro 
da gyvena briedis, šernas ir 
kitokie keturkojai, kurie ki
tur senai jau išnyko.

“Apskaitoma, kad Bialovė
žos girioje yra:

Taurų apie 450:
Briedžių su viršum 1,000;
Stirnų apie 1,000.
“Beto dar yra daugybė šer

nų, barsukų, lapių, ūdrų, kiau
nių, šeškų ir kitokių. Seniaus 
šitoj girioj buvo ir elnių, ką 
liudija tankiai atrandami te-

Lietuvos Mokytoji! Suvažiavimas JUOKAIgaiš ir tiesiais kamienais, vi
sai be šakų, ir tik ant pat vir
šūnių* išsišakoja žaliomis ka
rūnomis. Liepos, kurios mu
sų daržuose duoda tiek daug 
pavėsio plačiomis savo šako
mis, čia panašios į siaurus 
aukštus topelius. Yra vietų, 
kur miškas susideda iš vienų 
tik liepų: aukštos, lygios, tar
tum laivų stiebai, .sustatyti 
greta viens kito ir uždengti ■ 
vienu žaliu stogu. Ąžuolas ši- sparčiai dėtis į fašistų organi- 

nesi- zaciją. Fašistai iš eks-kareivi- 
nės ir patriotinės organizacijos 
virto politine partija, organizuo
ta militarinėje formoje. Kaipo 
atsakymą į komunistų sauvalia
vimus fašistai pradėjo laužyti 
streikus, ardyti socialistų ir ko
munistų susirinkimus, deginti 
jų literatūrą, griauti ir deginti 
jų svetaines ir, galop, prievar
ta šalinti iš vietų socialistus ir 
komunistus, kurie radosi ko- 
kiose-nors valdžios vietose, ir į 
jų vietas dėjo fašistų šalinin
kus. Tame fašistų sauvaliavi
me tie super-patriotai nemažai 
ir žmonių nužudė.

Fašistų organizacijos geleži
niu vadu buvo Mussolini, buvęs 
socialistų laikraščio redaktorius, 
eks-kareivis ir gabus demago
gas. Pasinaudodamas fašistų 
įtaka armijoje ir karo laivyne, 
ir ačiū esamų buržuazinių par
tijų idėjiniam subankrutijimui 
ir neveikimui, jis pasiskelbė ša
lies. gelbėtoj um nuo gresiančio 
“raudonojo pavojaus” ir paskel
bė, kad jo sekėjai militarinė
mis vienetomis ir formacijo
mis maršuotų Romon.

Romoje sėdinčioj! šalies val
džia matydama, kad ji negalės 
įveikti apie pusę milijono didžią 
fašistų armiją rezignavo ir mi
nisterijos sudarymas buvo pa
vestas fašistų vadui Mussolini. 
Jisai neturėjo už savęs nei ša
lies konstitucijoje reikalauja
mos parlamentinės didžiumos. 
Bet buržuazijos atstovai nusi
lenkė ir sutiko remti tą Musso
lini nekonstuciniu budu įkurtą
ją valdžią. Jo fašistus paklus
nusis parlamentas padarė ša
lies miliciją. Reiškia Mussoli
ni įgijo ir savo privatinę armi
ją.

Tarpe pirmutinių  jų tos juo- 
dašimtinės, 100% italų super- 
patriotinės diktatūros patvar
kymų buvo panaikinimas lais-> 
vės spaudos ir baudimas tų, 
kurie priešinosi jos režimui. 
Taipgi ji pravedė ir naujį par
lamento rinkimo įstatymą. Su
lyg juo, ta partija, kuri gaus 
rinkimuose % dalį rinkikų bal
sų, turės teisės turėti parla/ 
mente 2/3 dalius atstovų. Nėra 
abejonės, kad Mussoilni gaus 
reikalingąjį balsų skaičių, kad 
turėjus parlamente tą absoliu
čią didžiumą. žinoma, tą di
džiumą jis turės ne dėl to, kad 
talijos liaudis jam pritartų, bet 

todėl, kad kiekviena' jo opozici- 
, a yra persekiojama ir griau- 
žiama. Mussolini savo naiijąjį 
rinkimų įstatymų teisina sekan
čiai : Valdžia egzistuoja užga- 
nėdinimui šalies reikalų, o ne 
pildymui laudies norų; atitin
kamai tvirtos valdžios palaiky
mui reikia atitinkamas aštru
mas, o ne laisvė, — laisvė tai 
anarchijos gimdytoja.

Šalies viduriniuose reikaluose 
jis stovi už palaikymą esančios 
buržuazinės tvarkos. Jo many
mu klasių kova visai neegzis* 
tuoj a. Kaip tikras- kapitalistų 
rankbernis jis priešingas kiek
vienam valdžios kontroliavimui 
kapitalistų varomų biznių. Už
sienio politikoje 
imperialistinis, 
iš Viduržemių 
“Italijos ežerą”.

(Bus daugiau)

toj girioj nekreivuoju, 
suka mazgais, bet išauga kaip 
nendrė. Pušįs turi po 40 mas
tų iki pirmutinių šakų. Jau
nas miškas visomis jiegomis 
stengiasi prasimušti tarp se
nųjų medžių į šviesą, taigi 
išauga laibas, aukštas, ir tik 
pasiekęs saulės pradeda aug
ti storyn’.

“Vienu žodžiu, Bialožėvos 
girioje amžiai sudėjo Lietu
vai neapkainuojamus gamtos 
turtus. Ir dabar svetimi tuos 
turtus užgriebę parduoda 
Amerikos kapitalistams už 
$40,000,000!

Tai tokia krikščioniškam 
pasaulyje teisybė!”

A. K. Strutiškis.

Diktatūra: Bolševiki
ška ir Juodašimtiška
Pasaulinis karas iššaukė nymu toji diktatūra turi būt 

vairių nepaprastų visuomeni- Į trumpa, užtektinai pratęsta, 
m.— j... — ifcad atginklavus kapitalistinės 

tvarkos palaikytojus, po to ša
lies tvarkymas turi būt paves
tas civilei valdžiai, rymančiai 
ant liaudies didžiumos valios. 
Jų manymu, tame negali būt 
jokio pavojaus revoliucijai to
dėl, kad liaudies didžiuma bus 
revoliucijos pusėje, nes kitaip 
pati revoliucija nebūtų tikrai 
visuomeninio pobūdžio.

Bet bolševikai daro priešingą 
išvedimą. Revoliucija, tai vai
sius agresyvės mažumos. Toji 
mažuma, progai pasitaikius, tu
ri sugriebti valdžios vadeles į 
savo rankas ir paskui prakti
niais ir pavyzdingais įstatymais 
ir patvarkymais galima įsigyti 
reikalingąją didžiumą pasekė
jų. Bolševikai tat, kai jiems 
prisiėjo pravesti gyvenime re
voliucijos prižadai normalėmis 
demokratinėmis įstaikomis, — 
staigomis, kurių greitas sušau
kimas buvo reikalaujama net jų 
revoliuciniame obalsyje, kaip 
<ad Steigiamasis Seimas, sykiu 
su visomis kitomis normalėmis 
įstaigomis tapo pan’aikintos ii* 
vieton jų įsteigta "bolševikams 
tinkamos diktatorinės įstaigos. 
Kitokios išeigos jie neturėjo, 
nes jų tikrų sekėjų buvo tik ma
ža saujelė palyginus su šalies 
gyventojų skaičium. Tą savo 
diktatūrą jie pavadino proleta
riato ir kaimiečių diktatūra, 
bet tikrume tai bhvo niekas 
daugiau, kaip tik komunistų 
partijos Centralinio Komiteto 
vadovaujančiųjų asmenų dikta
tūra. Savęs išlaikymą valdžioje 
jie atlieka su pagelba užgniau
žimo spaudos, įkalinimų ir ekze- 
kucijų.

Bolševikų tuomlaikiniai nusi
leidimai kol kas yra tiktai eko
nominiai, o ne politiniai. Jie nu
sileidžia kapitalistams, bet so
cialistus, už kiekvieną jų pa- 
kritikavimą valdžios arba 
net komunistų partijos jie kem
ša į kalėjimus ir siunčia Sibi
ran.

nių apsireiškimų. Tarpe tų ap
sireiškimų randaime ir diktato 
rinę valdžios formą. Toji vald
žios forma šiandien įsigyveno 
au net keliose šalyse. Tiktai ne 

visur ji lygiai tvirta. Tvirčiau
siai ji įsigyveno Rusijoje ir Ita
lijoje. Rusijos diktatūra buvo 
atsiekta neva kovojant už pro
letariato ir kaimiečių klasių iš- 
siliuosavimą ir todėl galima va
dinti raudonąja diktatūra, kuo
met Italijos diktatūra buvo at
siekta šauksmais super-pairio- 
tizmo ir labai teisingai galima 
ją vadinti juodąją diktatūra. 
Tas tų dviejų šalių diktatūras 
tat ir palyginsime, apžvelgiant 
jų įsivyravimą, jų pobūdžiuose 
esančius skirtingumus ir 
našumus.

svarstyti ir tik tuomet galuti
nai sprendžiami”.

Tai svarbesnės rezoliucijos 
priimtos mokytojų suvažiavi
me. Rezoliucijų specialiais da
lykais priimta gal kokia dešim
tis, kurių nepaduodu, nes jos ne
tiek vertės turi. Svarbios tik 
atskiro dalyko dėstytojams' — 
mokytojams, gi plačiajai visuo
menei ne taip jau įdomios.

Iš suvažiavimo nutarimo ma
tome kokį svarbų darbą jisai 
atliko ir kokius vargus Lietu
vos mokykla šiuo metu velka. 
Daug nenormalumų mokykloje 
kyla dėl šalies šeimininkų — 
“krikščionių” ar tai nesugebėji
mo, ar tai, šimtą kart baisiau, 
vedimo mokyklose savosios lini
jos, tikriau, politikos. Visokio 
plauko “krikščionys” unigų va
dovaujami labai konservatyvus, 
naujesnio bijosi, todėl ir mokyk
lą nenori išvesti iš Rusų laikų 
nevalios, nori ir demokratinėj’ 
Lietuvos valstybėje jos (nelem
tąjį typą išsilaikyti. Bet vargu 
bau tas jiems pasiseks, plačioji 
Lietuvos mokytoji j a šiame su
važiavime tarė: “rankas šalin, 
jei patys švietimą netvarkote, 
nešviečiate atsilikusią Lietuvos 
liaudį, tai leiskite mums moky
mo darbininkams tatai atlikti!” 
Ir be abejo tasai balsas turi bū
ti išgirstas visų, kas arti švieti
mo stovi ir kam tasai darbas 
rupi, nes kitaip Lietuva ekono
miniai silpnoka gali dar ir inte
lektualiai silpnėti, kas be abejo 
už viską yra skaudžiausia.

Suvažiavima dalyviai pilni 
energijos, prakilnių norų baigę 
savo trijų dienų darbą, išsiskirs
tė tvirtai tikėdami, kad jų bal
sas bus išklausytas ir Lietuvos 
mokyklos darbas atsidurs tin
kamoj vagoj. —L. šeimenis.

— Kodėl mėnulis atrodo tok
sai išblyškęs?

— Todėl, kad jisai daugelį 
naktų praleidžia be miego.

pa-

at

aukų, 
loji

I. Raudonoji diktatūra.
Rusijos dabartinė valdžia 

siekė savo galią revoliucijos 
keliu. Pati revoliucija, kurios 
keliu toji vadžia įgijo galią 
apsiėjo su visai ma/. u 
bet tai valdžiai palaikyti
galioje pralieta upės kraujo ir 
atim.i d.DLgybei žmonių gyvas
tis. Rusijos revoliucija įvai
riais atžvilgiais lyginasi did
žiajai Francijos revoliucijai, 
bet vienu atžvilgiu ji griežtai 
skiriasi nuo pastarosios. Pasta
roji buvo iššaukta 'ekonominiai 
—visuomeninių priežasčių, bet 
neturėjo jokio išanksto nusta
tyto programo. Pačiai revoliu
cijai tik besiplėtojant išsivystė 
įvairus programai. Rusijos re
voliucija netik įvyko sulyg iš 
anksto pranašautu tam tikros 
ekonominės-politinės teorijos 
mokymu, bet ir dabartines 
■; ktaturos palaikymas teisina
mas neva tos teorijos idealų 
įkūnijimui' gyvenime.

Rusijos dabartinių diktatorių 
visuomenin’ų teorijų principai 
socialistiniai, bet jų taktika — 
praktikuojamos priemonės pra- 
vedimui gyvenime užsibrėžtojo 
programo — visai ne socialis
tinė. Net kai kurie jų teoreti
niai pamatiniai nusistatymai 
nėra tikrai/socialistiniai. Prie 
tokių priklahiso jų deklaracijos 
apie galimumą įsteigti socializ
mą pramoniniai visai neišsivy
sčiusio sc šalyse su pagalba prie- 
vartingų komunistinių 
kymų pravedimo.

Taktikos žvilgsniu 
diktatoriai labai toli 
nuo socialistų didžiųjų
tojų nustatymo kelio. Tiesa, veik 
visi įžymiausieji socialistą 
retikai issireBkia už reikali/.- 
gumą proletarinės diktatūros 
sutvirtinimui revoliucijos už
griebtųjų pozicijų. Bet jų ma-

patvar-

Rusijos 
nukrypo

II. JUODOJI DIKTATŪRA.
Italijos fašistų juodoji dikta

tūra nors skirtingos kilmės, 
bet taktikos žvilgsniu, tai yra 
vartojime priemonių save išlai
kyti galioje, labai panaši Rusi
jos raudonajai diktatūrai.

Italijos dabartinė diktatūra 
iškilo dėl kelių priežasčių. Vie
na, Italijos visuomenė buvo la
bai apsivylus karo pasekmėmis 
ir buvo labai neužganėdinta sa
vo valdžia. Įtraukiant Italiją 
karan aliantai jai žadėjo daug 
teritorijos ir pagalbos. Bet 
tamsiausiuose italų armijos ne
pasisekimo momentuose alian
tai veik nė iš vietos nesijudino,

jis atkakliai 
besigyriantis 

Jūrių padaryti

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NAUJA LIETUVIŲ MŲKSLEI 
.fv VIŲ ORGANIZACIJA. ,

“L. žinios” praneša, kad esan
ti kuriama nauja Lietuvos mo
ksleivių Sųjunga “Varpas”. Ta 
organizacija apimsianti Univer
siteto, gimnazijų ir vidurinių 
mokyklų moksleiviją.

(Pabaiga)

kad Vidurinių ir Aukštesnių
jų Mokyklų įstatymas 1) aiškiai 
išskirtų antrojo ir trečiojo kon- 
centro mokyklų tipus, 2) kad 
II-jo koncerto kursas butų be 
pirvalomos lotynų kalbos, 3) 
kad III-sis koncentras turėtų 
šakas: a) klasinę gimnazija (su 
privalomomis lotynų ir graikų; 
kalbomis), b) realinį gimnazi
ja (su privaloma lotynų kalba), 
c) realinė mokykla (sustiprin
tas matematikos ir gamtos dės
tymas), d) neogimnazija (su
stiprintas lietuvių ir svetimų 
kalbų dėstymas), e) komercinė 
mokykla ir f) mergaičių mokyk
la (sustiprintas auklėjimo ir 
higienos dėstymas). 4) kad 
mokytojų taryba susidarytų tik 
iš mokėtojų ir gydytojo, 5) kad 
Globos Komitetas, susidedąs iš 
tėvų po vieną nuo kiekvienos 
pagrindinės klasės, tiek pat mo
kytojų, direktoriaus ir gydyto
jo, rūpintųsi auklėjimo reika
lais ir medžiagine mokyklos pa 
dėtimi, 6) kad direktorius butų 
renkamas sujungtame mokytojų 
tarybos ir globos komiteto po
sėdyje, mokytojus rinktų mo- 
ytojų taryba; direktorių ir mo
kytojus tvirtintų švietimo Mi- 
nisteris, 7) kad Vyriausioji 
Švietimo Taryba, susidedanti iš 
apskričių švietimo komisijų, 
organzuotų mokytojų, Univer
siteto ir švietimo Ministerijoj 
atstovų, nustatinėtų progra
mas, mokymo tvarką ir ruoštų 
projektus švietimo srityje,' 8) 
kad butų duota galimybės mo
kinių iniciatyvai plėstis, 9) kad 
butų sutvarkyta mokyklų svei
katos inspekcijai ir 10) kad spe 
cialus mokslas butų pagrįstas 

nemažiau kaip vidurinės mokyk
los kursu”. Šiuo mokyklų įsta
tymo projekto pagrindai nusta
tyti.

Vidurinių ir Aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų priruošimo 
klausimu priimta visos tezės, 
kurios buvo p. Busilo referate 
pažymėtos ir kurias aukščiau 
minėjau. Mokytojų organizavi
mosi reikalus priimta ši rezo
liucija:

“Viduriniųjų ir aukštesniųjų 
mokyklų suvažiavimas konsta
tuodamas, -kad mokyklų įstaty
mai, programos ir apskritai 
imant mokyklos ir mokytojų 
reikalai sprendžiama neatsiklau- 
siant plačios mokytoj i jos nuo
monės, kas demokratinėj vals
tybėj, suvažiavimo nuomone, ne
leistina, ir kad su mokytojų pa
geidavimai bus skaitomasi tik 
kuomet jie (mokytojai) bus. 
organizuoti, — randa, kad mo
kyklos ir savo profesinei bei 
kultūrinei padėčiai gerinti rei
kalinga kuostipriausiai oargani- 
zuotis, besidedant į esamąsias 
mokytojų organizacijas”.

Dar Lietuvos mokyklos refor-Į § metūs”— 54,000"balsų,^’^etas—"90,000 
mos svarstymo klausimu prnm- — * •• • • - < — - - ’ - - *
ta ši Z. Žemaičio rezoliucija: |

“Vidurinių ir Aukštesniųjų 
mokyklų suvažiavimas imdamas 
domėn, kad švietimo Ministeri
jos projektuojamieji privalomi 
viduriniosioms ir aukštesnio
sioms mokykloms nauji planai, 
programas ir pamokų suskirsty
mai, turimomis žiniomis, ardo 
visų prigimtąją koncentrų siste
mą, suvažiavimas kelia aikštėn, 
1) kad ši sistema geriausia tin
ka musų krašto kultūriniams į 
ir ekonominiams reikalams, 2) 
kad vykinant ją gyvenime nesu
tikta nepergalimų kliūčių, 3) 
kad pasiektoji musų sunkiose 
sąlygose rezultatai yra visiškai 
patenkinami, 4) kad gyvenimas 
neduoda jokių davinių manyti, 
jog ši sistema blogesnė, bet ku
rių žvilgsniu, už gerai įrodžiusią 
savo netikimą senąją ištisinės, I 
ątskirtosios nuo kitų mokyklos, 
laipsnių, augštesniosios mokyk-; 

. los sistemą.
Todėl suvažiavimas randa, 

kad pagrindinės atmainos vidu
riniųjų ir aukštesniųjų mokyk
lų sutvarkyme neturėtų būt pa
skubomis daromos, kad atatin
kamieji projektai po ilgesnių 
ir rimtų diskusijų spaudoje, tei
kiami mokytojų suvažiavimams

— Kodėl barzda žilsta vėliau, 
kaip galvos plaukai?

— Todėl, kad ji 20-čia mo
tų jaunesnė.

— Kokia liga dar jokioje že
mėje nešiau tė?

— Jurų liga.

— Kokia dalis musų drabu
žių yra seniausia?

— “Pantaplis”, jau Adomas 
buvo po Jievos “pantapliu”.

— Aklas pamatė zuikį, Šlu
bas nusivijo jį, o nuogas įdėjo 
jį kišenėn. Kas tai yra?

— Melas.

žinomųjų juokdarių pažymis 
yra tas, kad jie yra sveikesni 
už kitus žmones. (“Karys”)

Pinigai

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663
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Garsinkitės Naujienose

Kaip Laimėti
Naujienų Konteste

Trumpas kontesto taisyklių paaiškinimas.
Naujienų Konteste kiekvienas, kas tik darbuosis, vis 

?.kas Pasidarbuos labiausia, tas laimės 
pujkų COLUMBIA SEDANĄ vertės $1700; sekantis veik- 
DOVANAS^KITUS DU AUTOMOBILIU ir KITAS 

. . Kontestas arba varžytinės yra gavimui naujų skaity- 
tojų didžiausiam ir puikiausiam lietuvių dienraščiui “Nau
jienoms”, kad jis įsigytų dvigubai didesnį skaičių skaity
tojų dar prieš savo dešimtmetinį jubiliejų.

Kiekvienas lietuvis turi didelės naudos skaitydamas 
“Naujienas”, taigi kontestantams gauti “Naujienoms” 
naujų skaitytojų yra lengva.
.. vVž kažnų naują skaitytoją tas kas jį pristato ar už 
jį užmoka gauna paskirtą skaičių balsų. Taip iki gruodžio 
22 d. už metinį Naujienų skaitytoją bus duodama 12,000 
balsų; už skaitytoją, kurs užsimokės antsyk už 2 metu, 
duodamas 20,000 balsų; uz skaitytoją, kurs užsimokės už

___ w ___ i 
gruodžio 21 d. iki sausio 5 d. 1924 m. bus jau duodama 
mažiau balsų, o nuo sausio 5 iki sausio 12 d. dar mažiau. 
Taigi tas, kurs smarkiau dirbs dabar kontesto pradžioj, 
galės už tą patį darbą daugiau gauti balsų. Reiškia kas 
greitesnis, tas geresnis.

Kontesto darbuotojų draugai gali prigelbėti savo 
draugams kandidatams ne tik užsirašydami per juos 
Naujienas, bet ir paduodami už juos savo balsą per tam 
tikrus kuponus, kurie bus spausdinami Naujienose kas
dien. Kas nori paremti kurį kandidatą gali nusipirkti 
daug Naujienų, iškirpt kuponus, parašyti ant jų savo 
draugo kandidato vardą ir pasiųsti taip išpildytus kupo
nus į Naujienų Kontesto Departamentą. Už kožną tokį 
kuponą bus duota kandidatui extra 100 balsų, kas jam ar 
jai daug prigelbės laimėti didžiausias dovanas.

Už pirmutinę prenumeratą kartu su iškirptu iš Nau
jienų pirmutinės prenumeratos kuponu bus duodama 
30,000 extra balsų ir dar 5000 už nominacijos blanką, ši
tie balsai bus betgi duoti kožnam kandidatui tik vieną 
syk.

Prenumeratos turi būti pilnai užmokėtos ir tik pri
davus pinigus bus išduoti už prenumeratas balsai.

Konteste negali dalyvauti nei vienas Naujienų dar
bininkas, dirbąs Naujienoms už algą. Kontesto vedėjas 
turi teisę nepriimti į kandidatus bile vieno pagal savo 
nuožiūros.

Skubinkite įsirašyti į kontestą. Dabar pats gerasis 
laikas. Kas įstos į darbą prieš gruodžio mėnesį, tas turės 
daugiausia progos išlaimėti tą puikų dengtą Columbia 
Sedaną.

Atsišaukite, rašykite ar telefonuokite: 
j NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
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Lietuviu Rateliuose
Chicagos Lietuviu Drau
giją Savitarpinės Pašal
pos nutarė remti Mari- 
ampolės gimnazijos rei- 

kalę

Kita pamoka bus teikiama to 
paties prelegento p. K. Augus
tinavičiaus toje pačioje vietoje: 
Raymond Chapely, 816 W. 31st 
St., ateinantį sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, temoj: “Mokslo įtaka 
į žmonių gyvenimą.”

Žiūrėkime, nepamirškime at
eiti. —Dr. A. L. Graičunas.

Naujienų ofise,
Montvido aptiekoje,
Universal State Banke, pas 

p. Valančių ir pas visus valdy
tas. —Vaidyla.

Bridgeportas

Išrinkta nauja valdyba: Julius 
Mickevičius tampa pirminin
ku.

Vakar įvyko Chicagos Liet. 
Dr-jos Savitarpinės Pašelpos 
metinis susirinkimas, kuriame 
pas kožną dalyvavusį narį pasi
reiškė labai pakilusi dvasia.

ši draugija yra žinoma kaipo 
viena iš progresyviškiausių 
draugijų Chicagoje ir jau daug 
yra prisidėjusi prie prakilniųjų 
musų tautinių ir kultūrinių rei
kalų.

Kalbamam susirinkime drau
gija dar kartą pabrėžė savo 
simpatiją musų tautos kultūrai 
ir apšvietai, nutardama paskir
ti net pusę pelno iš savo meti
nio vakaro, kuris įvyks sausio 
6 d. Schoenhoffen svet. Yra ti
kimasi, kad iš to vakaro liks ne
mažai pelno ir duos didelės gali
mybės tą svarbų reikalą parem
ti.

Draugija taipgi išsirinko nau
ją valdybą sekantiems metams, 
būtent: pirmininku Jul. Micke
vičių, vieton P. Galskio, kuris 
daugiau nebeapsiėmė; raštinin
kas ir kiti viršininkai paliko se
nieji; matomai jie yra užsitar
navę pilniausio narių pasitikėji
mo.

ši draugija nuolat auga ir au
ga, o priklausyti joje yra netik 
nauda, ale ir smagumas.—J. š.

Reidinė i Naują Pasaulį
Inžin. K. Augustinavičiaus pa

skaita apie L. Pasteurą buvo 
nepaprastai įdomi.

šiandie buvau atsilankęs ki
tan pasaulin, ir tai ne vienas. 
Su manim buvo, arti šimtas 
žmonių. Palydovas buvo gerb. 
inžinierius K. Augustinavičius; 
laivas “Mokslo Draugų”; važia
vome j naują pasaulį, kurį su
rado didis mokslininkas Pasteu- 
rns.

Kaip akyvas, kaip gražus, 
kaip stebuklingas tas pasaulis. 
Ko daugiau įsigilini, ko daugiau 
eini, tuo gražesnis. Kad man 
reikėtų aprašyti, apibudinti, tą
jį pasaulį, rodos galėtumei to
mus knygų parašyti apie tą ke
lionę į naująjį pasaulį. O vienok 
stoka vietos šiame laikraštyje 
neleidžia plačiai rašyti. Bet ne
galiu susilaikyti nepasakęs, kad 
buvau tame pasauly ir kalbė
jau su to naujo pasaulio gyven
tojais. Vieni jų tai amžini prie
šai, tai giltinės musų žmonių' 
ir gyvūnų aukštesnės rųšies gy
venimo. Kas su jais ką nors 
bendra pamėgina turėti, tas 
tikrai miršta arba amžinas kan- 
kintinis neišgydomos ligos pa
sidaro. Kitos rųšies gyventojai 
tame naujame pasauly, tai di
džiausi musų draugai-prieteliai, 
ir be jų sargybos, be jų prisi
dėjimo mes negalėtumėm nei 
dienos išgyventi. Tai štai į kokį 
pasaulį aš ir šimtas kitų šian
die buvome nuvykę.

Inžinierius K. Augustinavi
čius buvo palydovas ir sykiu 
aiškintojas mums nesupranta
mų ir nepažįstamų to naujo pa
saulio gyventojų, kuris, aiškiai 
atskirdamas prietelius nuo mir
tinų priešų su jais supažindino. 
Visą tą kelionę atlikome Ray
mond Chapely, 816 W. 31st St. 
Laivas išplaukė lygiai 10:30 y. 
ryto ir per 2 valandas apkelia
vo nauąjį pasaulį.

Išlipęs iš laivo žmogus tikrai 
įsitikino, kad mažiausiai ant 10 
metų prailgino savo gyvenimo 
dienas.

Tai buvo pamoka teikta gerb. 
inž. K. Augustinavičiaus ir lai 
bus man pavelyta tarti ačiū pre
legentui.

Valdytoms tekši? suvai
dinti didelę rolę

“Vaidylų brolija, tai geriausia 
organizacija iš visų man ži
nomų” — sako A. Kvedaras, 
didis musų dainininkas-muzi- 
kas.

Dabartinių laikų Vaidylos gy
vuoja dar tik trumpą laiką. Pus
metis atgal jie susispietė į ne
didelį būrelį ir ėmė veįkti: mei
lę, draugingumą lietuviuose 
gaivinti ir apšvietą skleisti.

Jie niekam nesigyrė, nieko už 
save neagitavo, o vienok musų 
žmonės, geriausi musų tautos 
sūnus, tartum likimo ai’ dvasių 
vedami būriais stojo broli j on ir 
dar didesnius burius palikdami 
benorinčiais įstoti. Vaidylų bro
lija jau išaugo į stambią orga
nizaciją ir dar pusmetis, kitas, 
ji bus milžinu.

Ale kas jie tokie, tie Vaidy
los ?....

Kad susipažinti su visais ge
ros valios lietuviais, vaidylos 
sumanė surengti atatinkamą 
puotą ir ten sueiti į artimesnę 
pažintį su lietuvių publiką, ki
taip sakant, viešai persistatyt 
save plačiajai musų visuomenei.

Kaip jau buvo rašyta, puota 
įvyksta gruodžio 16 d. Meldažio 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Apart puotos bus įdomios apei
gos, programas ir žaismės. Prog- 
rame dalyvauja tokie garsus 
muzikai, kaip A. Kvedaras, ku
ris sako, jog Vaidylų organiza
cija yra geriausia palaikymui 
lietuviuose vienybės ir draugin
gumo; p. Juozavitas ir keliatas 
kitų.

Kas geidžia susipažinti su 
vaidyloms, tegu dalyvauja jų 
puotoje, “Vaidylų Nakty.”

Biletus reikia įsigyti iš kalno 
iki gruodžio 13 d. vakaro: gali
ma aguti:

ra

i.

PETRAS MILLER’S
Persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 33 metų amžiaus, suba- 
toje gruodžio 8 d., 8:15 vai, 
ryte. Paėjo iš Girininkų kai
mo, Vainutės valsčiaus, Taura
gės apskričio; Amerikoje išgy
veno 15 metų. Paliko seną tė
vą ir du broliu Lietuvoje, ir 
Amerikoje: moterį Ciciliją, 
dukterį Elenorą 3 metų ir bro
lį Vincentą; taipgi daug pus
brolių ir kitokių giminių.

Laidotuvės įvyks utarninke 
8:30 vai. ryte, iš namų 134 E. 
UOth Str., Roseland, III., į Vi
sų šventų bažnyčią, o iš, ten į 
Švento Kazimiero kapines, kū
nas randasi namuose augščiau 
paduotu adresu. Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Liekame didžiai nuliūdę:
Moteris, duktė ir broliai.

Laidotuvėse patarnaus gra- 
borius I. J. Zolp.

Tel. Boulevard 5203.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A, A. PAKSYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha. Wis. _ .

Iš Jaunuolių Orkestro 
gyvavimo.

Jaunuolių Orkestras susitve
rė kovo 13 d., 1921 m. ir į tą 
laiką suspėjo surengti 14 kon
certų ir turėjo 7 išvažiavimus į 
parkus, maudynes ir t. t.

Plačioji Chicagos visuomenė 
turėjo progos mus girdėti gro
jant, dainuojant ir t. t. Ir kiek 
mums teko pastebėti, publika 
būdavo uždanėdinta. Mes jau
nuoliai garsintis, girtis, bliufin- 
tis nemėgstame, tą kas nori ga
li pastebėti; pastebėjo tai ir žy
mus visuomenės veikėjas Kip
ras Bielinis. Jis kalbėdamas 
apie Jaunuolių Orkestrą pasakė, 
kad dažnai mes j ieškome mėly
no paukščio kitur, o nematome, 
kad jį turime namie, arba kad 
mes esame įpratę įvertinti, tą, 
kas mums išrodo blizgančiu iš 
paviršiaus, o kas tikrai yra ge
ra, brangintina, — nepastebime 
ir t. t.

GYDOME SERGANČIUS I

$1OX-RAYS1
EGZAMINACUA

Lietuviškas Pūdymas □

(Tąsa ant 6-to pusi.)

00

jo-
TEISINGAS GYDYMAS, 

mėnesius ir savaites gydėties be

puikų pasiūlymą, pagamintą per

nuolat po num. 186 South Wabasb

abejotinose atsitikimose

dieną, Mildos svetainėj. Publika 
širdingai yra prašoma atsilan
kyti.

Rast. Eugenija Grušaite.

Kuomet visokios draugijos 
tveriasi, tai daubelis šposininkų 
irgi tveria tam tikras draugijas. 
Aną dieną susitikau savo pana 
gerą. ir seną pažįstama ir klau
siu: Kas naujo?

—Labai daug! — atsako,
—Na, ir kas tokio įvyko? —

klausiu.

■CUNARD
■ AR MANOT® ATSIIMTI GI- J MINĖS Į AMERIKĄ
J 2629 Lietuviai atvažiuos į čia ši 
* metą
II Leisk musų raštinei Kaune pagelbė- 

ti Jūsų giminėms išgauti pasportus 
g ir vizas ir tinkamai juos prirengti | 
— kelionę.
M Nereikia laukti dėl vietos, turin-
■ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu-
■ n ar d laivas išplaukia iš Europos kas 
M kelintų dieną. Cunard laivakortės 
m yra geros kelionei ant AQUITANIA,
■ BERENGARIA ir MAURETANIA,
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 
M vos ir Amerikos.m Del Hmulkesnių informacijų, malo
ni nekito susižinoti su musų vietiniu 
j agentu arba musų raštinėie.

■ Cunard Line 
■140 N. Dearborn 
•Štręet 
■Chicago, III.

Tikras egzaminavimas yra būtinai reiks- i 
liūgas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Itay. Mikroskopu ištiriame krau- * 
ją, Šlapumų ir t.t Negnišinklte laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venamas yru <lel to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, lakiai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo org&i^giino

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų
drabužius.Artistiška Fotografija

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

.i''- LITTLE
SPiNOGk’Ak'HS

Chicagos visuomenė nors ir 
po valiai, bet visgi .pradeda vis 
kas kartas labiau mus užjausti, 
ką mes matome iš draugijų už- 
kvietimų ant parengimų arba 
lankymos į musų vakarus. Mes 
vakarus rengdavom paprasto
mis dienomis, kas Chicagai bu
vo nepaprasta, o baigiant šiuos 
23-čius viešpaties metus Jau
nuoliai rengia koncertą, kur 
mano pasirodyti pilname savo 
gražume, nes paskutines savai
tes praktikavo jaunuoliai kas 
vakarą, kad tik publiką užganė
dinus busimuoju koncertu, ku
ris įvyks subatoj, gruodžio 15

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
. •' • v

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.
SLA. 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, New York, N. Y

Jeigu 
kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą ‘ ‘ ’
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausiu* 

senimus, Čiepus, ant!toxinus Bakterlus, c 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiški) 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose ulsl- 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! 
tiškus skausmus kautose? šnšus, rudas plėt
rų aa arba 
kai? Ar 
Įėję ? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad 
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją f- 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankią' 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis

_____ Ar turite reuma-

išbėrimus 7 Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiaties 
sunervuotas ir 1 ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą 

nėr- 
yra

Visuomet yra dau
giau nepripažinimo ne
gu pripažinimo.

Sveiki žmonės nekrei 
pia nieko į tai atydos.

Gyvenimo tragedija 
yra tuomet jei kas su
serga ir nepripažįsta, 
kad senoviniu budu ne

įgali būti išgydytas ir 
pripažįsta, kad negau
na palengvinimo. Da
bokit savo sveikatą at- ’ . 
lankydami Chiroprac
tor.

Jus gausite pagelbą 
kuomet pripažinsit©,

DR. J. M, FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. 1 

136 Wabash Avė....
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 vai. ryto iki 1 vaL po

M3

jw »v '

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlioję nuc

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesą aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa 
žintą profesionalį mokestį, buteni 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantii 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums ta 
pačią priežiūrą ir atydą. kaip, kao 
jus moketumet pilną kainą $60.00 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums gėriais j gydyme 
žinomą medicinos mokslui.

Pranešimas pacijentams ir - 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathao

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

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

Skersai Brighton teatrų ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Dr. H. G. Martoj 
337 W. Madison £< 
Chicago, Iii.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 dm 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
I esu pasekmingu 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam' vydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACUA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis it subatomis: 9 ryte lig 

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

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

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.

t——i:

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vūoriog 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh 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

i

ir
$3.

- J

Lself-redUCING
Nemo Liesinimoe num.888, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai
rausvos ar baltos materijos , dy 
džiai 24 iki 36; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums buvo varčią, Adresu 

M es pasiųsime.
. Hygienic-Paihion Inititutc
120 E. 16tli St., Ncw York (Dcpt. S.)
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Čia ir Tamstos Reikia!
~ GYVENIMAS

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.

“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.

Lietuvių Rateliuose
nuo

Sutvėrėme naują draugiją

Ketvirta — tai “Viedriečiai.” 
Čia jau yra biskį skirtingi; čia 
daugiau saliunčikų. Tikslas be
veik tas pats, tik šie daugiau 
išvartoja “munšaino.”

Penkta — tai “Paipinykai.” 
čia vėl savo rųšies pramonie- 
čiai. Na, ir dabar sutverta yra 
“Muliečiai”!

—Kas tai per “muliečiai”?
—Kadangi virš minėtos drau

gijos yra peveik viena į kitą pa
našios kaip darbu, taip ir prin
cipais ir kadangi anglai munšai- 
|ną vadina “mule”, nes tas su
tvėrimas daugiausia spiria, o 
ir munšainas atsakančiai dro

žia galvon, todėl ją ir vadina 
“mule.” Lietuviškai, matai, yrai 
mulas. Ir kadangi visi bile vie
nos draugijos nariai geria tą 
“mule”, tai ir sudaryta “mulie
čiai.”

Reiškia “muliečiai” yra cent.

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI

—Kokią ?
—Tai nei draugija, nei kas....

žinai, tai yra beveik ir kaip su
sivienijimas, o kad geriau su- 

1 prastumei, tai yra kaip ir Ame
rican Federation of Labor.

—Eik jau, eik, — sakau.
—šiuri
—Na, papasakok, bet tik vis

ką ir nuodugniai.
| —štai tau tuoj bus viskas
kaip ant delno, tik klausyk:

—Jau, nuo senai Chicagoj e 
gyvuoja “Vimpus” draugija;

i tai draugijai priguli musų inte- 
Jigentija, daugiausia daktarai, 
nes prastas žmogus negali įsto-

. ti jon, nes per aštrus kvotimai.
j Kvotimuose klausia tris klausi- rV? ^eadųuarteriu visų šių drau- 
mus ir jeigu į juos atsakai tei-ltr|1" i.
singai, o teisingai turi atsaky
ti, nes pirm atsakymo turi pri

siekti, kad teisingai atsakysi.
Prastas žmogus čia ir suklum
pa.

—O kas tie per klausimai?
—To klausk pas musų inteli

gentus.

K. Požėlos ristynes su lenku gruo
džio 10 d., School Hali svetainėje, 
kampas 48 ir Honoi’e gatvių.

Bilietus iškalno galima gauti šio
se vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Naujienų sk., 3210 So. Halsted St.
Universal Banke, 814 W. 33 St.
Gabrieliaus Benošiaus aptiekoje, 

1616 W. 47 St.
P. Dalens aptiekoje, 4193 Archer 

Avenue.
Pirkite bilietus iš kalno. Kainos 

numažintos. Paveikslą ir medalius 
galite matyti p. Benošiaus aptiekos 
lange, 1616 W. 47 gatvė.

Bendro- [ 
susirin-

LIETUŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI grosernė Rūkytos 
mėsos tabako ir kitokių smulkmenų 
krautuvė. Senas biznis lietuviškoj 
kolonijoj. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos kreipkitės 

4541 So. Hermitage Avė.

AUTOMOBILIAI

p ...........— ■ ~

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją 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 i 4
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 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

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

—Na, tęsk toliau.

—Matai, kadangi musų žmo- 
pės negali jon įstoti, tai jie su
tvėrė savo draugiją vardu “S.” 
(čia irgi priklauso keli inteligen
tai, tik skirtumas yra tas, kad 
pirmoj visi yra vedę, o čia ne- 
vedę. Trečią — tai yra “Sterb- 

• liniukai.” šią draugiją sutvėrė 
j tie; kuriems nepatinka buržua- 
, zinis gyvenimas ir norėtų ko- 
J munos gyvenimo. Į čia daugiau- 
i šia priklauso maišyti vaikinai, 
— kiti juos vadina senberniais, j 
Kurie nori visko turėti ir net 
pavalgyt, gyvent veltui, tai jie 
dedas prie šios draugijos. I

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausi* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, fa 
žemas musų kainas. Sergėkite savr 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Aabland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

2 Didelis Dovanos 2f /

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

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “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 

nsetų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBE,
193 G r and Street, Brooklyn, N. Y.

—-- - - ■ ........................................ .............................................................................. ..................................................

JEI paprasto laikraščio negalite 
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 knygą ir 
Šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą iiurtjr 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirks*- 
Jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą.

i gijų. Muliečiai jau įsisteigė ir 
savo vėliavą.

—Kaip tai? Kaip atrodo?
—Ilga lazda, prie jos balta 

drobė, ant drobės vario spalvos 
katilas ir su tos pačios spalvos 
dūda susukta į kelis vingius; 
prie dūdos didelė bonka; žinai, 
galiono “saizo.” Tai yra emb
lema. Taipgi jau ir rengiama 
yra jiems atatinkama uniforma.

—Na, o kas tai tveria?
—To tai jau negaliu pasakyti, 

nes butų man didelė bausmė. j
—Kaip tai? I
—Kas iš muliečių išduotų pa

slaptį bei jų veikimą, tas turi į 
savaitę ištuštinti bačką brogos.

—O kur tas viskas užsilaiko?
—Vimpus ant Bridgeporto, 

“S” po Čikagą — centras ant 
Town of Lake. Sterblininkai 
prie Halsted ir Archer. Viedri- 
ninkai — West Side. Paipiečiai 
— Cicero.

—O kur muliečiai?
—Muliečių centro valdyba 

yra West Side. Na, o ką, ar ne 
nauji dalykai dedasi?

Well.... ptkašiau pakaušį ir
nuėjau sau

—Antanas iš Pupų.

Kensington. — Lietuvių 
vės šėrininkų priešmetinis 
kimas įvyks trečiadienį, 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.
Pirmyn Mišraus Choro dainų re

peticija įvyks antradienį, gruodžio 
11 d. Liuosybės svet. 1822 Waban- 
sia Avenue. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Visi dinininkai taipjau ir 
natiji dainininkai norintis dainuoti 
galite patapti Choro nariais.

— Valdyba.

Cicero. — The Lithuanian Coop. 
Ass. šėrininkų priešmetinis susirin 
kimas įvyks gruodžio 10 dieną, Li
berty Hali (49 Ct ir 14 St.)

Bus renkama valdyba, tat visi 
malonėkite atvykti į susirinkimą

— Komitetas.

Vaidylų atydai. Pagal įsakymą 
Didžiojo Perkūno, visi vaidylos ren
kasi vakaruose, pirmadieniui gruo
džio 17tą. — Vaidyla.

Orkestros KoncertasJaunuolių
įvyks subatoj gruodžio 15, 1923, Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak. '

Kviečia visus Jaunuoliai.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
MARTYNAS KEMZŪRA pajieš- 

kau savo draugų; aš esu atvažiavęs 
iš Springfield, Ohio.

Prašau atsišaukti.
703 W. 21 Place, 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU IGNO NOREIKIO, 
kuris buvo vedęs Barborą Karso- 
kiutę ir vėliau persiskyrė, josios 
sesuo girdėjau gyvena Brighton 
Park. Atsišaukite laišku bile kuris, 
nes turiu, svarbų reikalą.

J. Tankelevičia
1739 So. Halsted Str.

Apie “negaiš"negarsu” žmog^ 
garsiai kalba

‘ L

Aš DOBROVOLSKAITĖ FRAN
CI ŠKA pajieškau Jurgio Vidučio; tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jį patį 
ar kitų pažįstamų jį pranešti jo ad
resą.

Atsišaukite
FR. DOBROVOLSKAITĖ

2018 Canalport Avė.

JIEŠKAU savo dėdės Zenona Žu- 
kauskio, paeina Luokės valsč., Tel- 

Aš ką tik atvažiavau iš 
Norėčiau pasimatyti.

Pleperių sudyne arba Mask
vos tavorčių organe daug rašo-1 šių* apškn 
ma apie “negarsaus” žmogaus į*?1™?8- „... ui. . Prieš karą gyveno Chicagoj.vestuves. Visko prikalbėta, pn- Atsišaukite
rašyta; delko ? Turbut, pavydas. kaziunė ŽUKAUSKAITE 
Jeigu negarsus žmogus - ver-| 1841 Ave"
čiau tylėti.

| Pag pleperius, mat, taip yra: 
[ jeigu pats negali, tai ir kitam 
neleisk! Jeigu pats esi tokiu,. pajiešKAU apsivedimui laisvos 
tai ir kiti turi tokie būti. Jeigu merginos arba ir našlės, bet nedau- 
pats, anot dr. Karaliaus, kelJi'ii’.u1,k‘'ipvicnu VliHu .Geistina' r ..... ... , * , * kad butų, linksmaus budo ir nevar-mas, tai lai ir kitas būna kel- totų nė jokių svaiginančių gėri
mu mų, bet gerai suprantanti šeimy

nišką gyvenimą ir kad nebūtų jau- 
Pleperių kur nepasisuksi, vi- nesnė kai 30 iki 35 metų. Aš esu 

ani. vnc.; „ kauniškis vaikinas 37 m., turiu ge-SU1 rasi, o daugiausia pleperių darbą ir nevartoju svaigalų nė 
rasti galima pas gyvnašles — tabako. Merginos su laišku prisiųs- 
x:11v. | kitę ir paveikslą, kurį pareikala-
S1U1..... Ivus grąžinsiu. L. p. S. 1602 Junction

Pleperių draugės yra 100% Į Ave-» Detroit, Mich.
gyvnašles ar chore ar draugijoj, 
ar kur nors kitur.

Merginos nei su žiburiu nera
si, kaip gi tuomet žmonės, ku
rie dar jais jaučiasi, gali ten 
būti? Well.... gal ir dedasi tei
singai, nes pas juos — plepe
rius nėra žmonių. Yra taip sau 
žmonių pavidale tokie sau žmo
giukai, kurie nori būti visados 
“singeliais” ii* viskuo dalytis 
lygiomis.... Tų pleperių sudy-
nės žmogiukas, pasivadinęs Fri- 
cu Irške kalba apie vedimus ir 
kalba taip, kaip lietuvių priežo
dis sako: kaip vokietis bulvių 
prisivalgęs  —Y.

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 savaite po dolerj-kita, nei nepatSmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

. Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St. ,

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

K. Kasparaitis, Sekr.

APSIVEDIMAI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

$2000 vertės stako parsiduoda už 
žemiausią kainą. Vilnonės gijos 
dažytos ir nedažytos dėl nėrinių. 
Vertės matkas 75c. tiktai dabar 
25c 35c ir 40c. Parsiduoda švete- 
riai dėl vaikų ir mergaičių be ran
kovių. Kaina nuo 50c iki $5.00 Par
siduoda marškonios gijos dėl nėri
nių ir mezginių. Kaina 350 yardų 
tiktai 10c 20c 30c 40c ir 50c. Par
siduoda moterim ir merginom dėl 
kalėdinių dovanų apatiniai šilkiniai 
marškiniai. Kaina $4.00 $5.00 ir $6. 
O dabar tiktai $3.00 $4.00 ir $5. Tas 
bargenas tiktai bus iki Naujų Me
tų, Meldžiu nepraleisti šios progos 
Visados atdara.

Kreipkitės
FRANK SELEMONAVIČIA 

504 W. 33-rd Str.
Tarpe Parnell ir Normali Avė.. 

Pirmos lubos

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS išsirendavoja vienam 

arba dviem su valgiu ar be valgio; 
šildomas šiltu vandeniu. Jei kam 
reikalingas atsišaukite:

10516 So, VVabasii Avenue
J. M. Roseiand ;.

RUIMAS rendai dėl merginų 
ar moterų. Elektra ir švariai 
užlaikomas. Kreipkitės po 5 
vai. vakarais.

1841 Evergreen Avė.
3 lubos.

ŠOFERIS pajieško darbo, lie- 
tuvys amerikonas, su dideliu 
tfoku ar su mažu. Galiu ir 
taisyti. Adresas:

1221 S. 51st Avė., 
Cicero, III.

pa-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

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

REIKALINGA stenografe į 
Real Estate ofisą. Turi būt pa
tyrusi. Gera mokestis. Atsi- 
šaukit greit.

J. NAMON, 
2418 W. Marquette Rd.

REIKIA moterų core dirbėjų, 
patyrusių, į bresinę fandrę. 
Ateikite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO., 
4300 W. Lake St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI: patyrę agen
tai pardavimui namų Chicagoj;

Geros išlygos.
Universal Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago
Telephone Boulevard 6775

RAKANDAI
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 barbernės ra
kandai ir 3 krėslai, veidrodžiai, 
kas tik priguli prie barbernės. 
Adresas:

2735 No. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai skuri
nis setas, pečiai, viena komodė 
ir kiti rakandai ir 2 šunįs, taip
gi galima parendavoti 3 kamba
rius. Gramofonus.

1711 Ruble St. iš užpakalio

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 3 grojikliai 

pianai, benčius ir Taleriai ir 3 
paprasti pianai, $55—$150. At
dara nedėldieniais
Rapp Moving and Storage Co. 

5130 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų Storas su visais rakan
dais. Parduosiu 'pigiai. Prie
žastis pardavimo moteris prasi
šalino.

5317 Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui grosernė ir bučernė, naujas 
Ice box, nauja ledo mašina, vogos, 
bulvių piaustytojas, kaunteris, 
tynos, kaunteris su stiklais, 2 blo- 
ksai kavos ir mėsos malik iai, 
viską už $3,000. Yra 2 flatai, —6 
kambarių 2 karų garadžius, 3 metų 
lysas, $150 į mėnesį.

2408 St. Charles Rd. Bellwood, 
III. Arba tel. Belhvood 1931

en-
iai

BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė viena iš geriausių vietų ant 
South Sidės. Turi būti parduota 
greitai už labai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo svarbi

6630 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
daiktų krautuvė. Geroj’ vietoj prie 
pat šv. Jurgio bažnyčios. Renda pi
gi apsukriam žmogui gera vieta. 
Parduosiu pigiai iŠ priežasties mir 
ties. Atsišaukite

928 W. 33-rd Str.
Tek Boulevard 7656

PARDAVIMUI automobilius Pa- 
ckard. Tinkantis de 1 graborys- 
tės, ar aukštos rūšies cab biznio.

Kreipkitės:
724 W. 31 Str.

2 lubos užpakalis

PARDAVIMUI “Fordo” automo
bilių taisymo šapą su visais reika
lingiausiais įrankiais ir daiktais. 
Vieta visados pinigų daranti.

Klauskite
8 vai ryto iki 7:00 vak. nedėlioj

9 vai. ryto iki 2 po pietų.
Tel. Yadrs 7082

NAMAI-2EME
BUNGALLOW!

NAUJAS prie Marųuette Parku, 
6932 So. Rockwell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo
tą ir cash greitai parduosiu

L. Butkevicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalow, fumace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200. Del toli
mesnių informacijų rašykite
PETER ALŪNAS, c/o P. LAUTH, 

29 So. La Šalie St.
Room 1032.

Turi būti parduotas į savaitę lai
ko 2 aukštų medynis namas 2-4-5 
ruimai ir vieno karo garadžius. 
Namas taip kaip naujas $1000.00 
įmokėti kitus ant lengvų išmokėji
mų. Vieta Emerald ir 53 st. Par
davimo priežastis reikia pinigų dėl 
biznio. Kreipkitės prie savininko. 
Vieta tuščia tuoj gali kraustytis

5135 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 1524

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

COLLEGE, 
249f W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

I 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 Hbps Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

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

fory teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
egzamenų, Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijinių 
e^zamenų. Atsišaukite, rašykite ar
ba tlefonuokite, Seeley 0323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Midwifery, 
35 So. Hoyne Avė.

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.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa 

Mokina Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekyboa dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsiaa mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
Iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldienialš: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal- 

gramatikos Ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

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