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Vokietija prašys 
Franciįą taikintis

Šauksis svętimų šalių 
pagelbos

Vokietija prie bankroto
Darbiečiai tikisi patekti 

valdžion
Vokietija tarsis su Fran 

cija apie Ruhr kraštą
šauksis kitų šalių pagelbos ir 

prašys tautų sąjungą paimti 
savo kontrolėn Vokietijos fi
nansus.

PARYŽIUS, gruodžio 13. — 
Iš Berlino pranešama, kad Vo
kietijos valdžia oficialiniai pa
skelbė, jog ji mano pradėti tie
siogines derybas su Franci j a 
apie Pareinį ir Ruhr kraštą. Pa
skelbimas sako:

“Vokietijos valdžia tuojaus 
paprašys Francijos valdžios pra
dėti tiesiogines derybas visais 
liečiančiais Pareinį ir Ruhr 
kraštą klausimais. Vokietijos 
charge d’affaires už dienos ki
tos bus įsakyta paprašyti apie 
tai žodžiu”.
Vokietija šauksis kitų šalių.
BERLINAS, gruodžio 13. — 

Niekuriuose rateliuose tikimąsi, 
kad Vokietijos valdžia peužilgo 
atsišauks į svetimas šalis pa
gelbėti jai dabartiniuose finan
siniuose keblumuose. Tas atsi
šaukimas galbūt priims formą 
pakvietimo tautų sąjungos pa
imti savo kontrelėn Vokietijos 
finansus.

Be to dabar jau renkama taksus 
už Ruhr šelpimą, nors tuos tak
sus ištikrųjų reikėtų sumokėti 
tik sausio mėnesy. Bet ir tie 
taksai duos tik laikinę pagelbą.

Rentenmark bankui gi yra už
drausta duoti tolimesnių kreditų 
valdžiai, kadangi jei tai bankas 
darytų, tai ir rentenmarkės 
greitai pasektų senąsias markes 
ir netektų savo vertės.

Vokietija ant kranto 
bankroto

Negauna kreditų net ir namie.
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Darbiečiai tikisi patekti 
valdžion

Mano, kad Baldwino valdžia ne 
išsilaikys ir mėnesj laiko.

SNU

Pasisaugokite netikru 
dešimkiy

Chicago netikromis dešimtdole- 
rinėmis yra užtvenkta.

NRMNIMV

Pabėgo didelis sukčius
Išviliojo iš turtingų chicagiečių 

iki $5,000,000. Per 10 metų 
vare panašų į Bischoffo biznį.
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Atsišaukimas finansinės pa- 
gelbos darosi neišvengtinas, ka
dangi be jokios pagelbos Vokie
tija negalės išmokėti algų savo 
valdininkams ir turės pasiskel
bti bankrutijusia. Pranašauja
ma, kad tos dienos atitolinimui 
bus griebtųsi aštriausių priemo
nių ir bus uždėti dideli taksai.

BERLINAS, gr. 13. — Vo
kietijos valdžia yra visai nusi- 
bankrutijusi ir tuojaus atsi
šauks į kitas šalis pagelbos, nes 
savieji fabrikantai ir bankai 
daugiau kreditų nebeduoda. Ne
gavusi pagelbos Vokietija neįs
tengs bepalaikyti savo valdžios.

Finansų ministeris Luther 
pareiškė, kad rentenmark ban
ko suteiktieji kreditai jau bai
giasi, o naujų taksų negalima 
bus spėti surinkti. Tokiu budu 
Vokietija pasiekė galą virvės.

Fabrikantai neduoda pasko
los, kadangi mato, kad valdžia 
jos neaglės atmokėti. Tą pripa
žįsta pati valdžia. Rentenmark 
bankas irgi neduoda kreditų, 
nes tai galėtų nupuldyti nau
juosius pinigus.

LONDONAS, gr. 13. — Pre- 
miero Baldwin valdžia neišsi
laikys daugiau mėnesio laiko. 
Tai pareiškė Darbo partijos pil
domasis komitetas. Komitetas 
nutarė, kad partija prie pirmos 
konstitucinės progos turi ban
dyti nuversti dabartinę valdžią 
ir turi prisirengti paimti val
džią Į savo rankas, jei tas jai 
bus pasiūlyta.

Pirmoji proga ištiks debatuo
se apie karaliaus kalbą, kada 
darbiečiai galės pasiūlyti tokį 
priedą, kurį turės remti ir li
beralai ir tada valdžia liks su
mušta. Tai galės atsitikti už. 
savaitės po parlamento susirin
kimo sausio 8 d.

Kada Baldwino valdžia liks 
nuversta, karalius turės pa
kviesti J. Ramsay MacDonald 
sudaryti naują valdžią 'ir jis 
pakvietimą priims. Liberalams 
neutraliai užsilaikant, darbie
čiai galės valdyti šalį nuo pu
sės iki metų laiko.

Tikimąsi, kad darbiečių val
džia bus labai nuosaiki, kad lai
mėjus liberalų paramą ir gin
čijamą klausimą įneš tik tada, 
kada ji bus prisirengusi pasi
traukti ir kokiu svarbiu klausi
mu stoti prieš visą šalį visuo
tinuose rinkimuose.

Lordas Inchcape, didelės 
vų kompanijos prezidentas, 
laivų kompanijos šėrininkų
širinkime, užprotestavo prieš 
skelbimus, kad Darbo pjartijos 
valdžia sunaikintų šalies eko
nominę padėtį.
to nereikės bijotis, kadangi nie
kam taip nerupi šalies gerovė, 
kaip ji rupi algapelniams dar
bininkams. Todėl darbininkų' 
valdžia netik nenupuldys šalies 
ekonominę padėtį, bet dar ją 
pakels. . ’

lai- 
tos 
su-

Jis sako, kad

Premierą Baldwin opozicija 
pašalins

Nuteisė Anglijos lordų

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da- 

* rydamas, turi kasdien sekti
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

LONDONAS, gruodžio 13. — 
Lordas Alfred Douglas, sūnūs 
mirusiojo Queensberry markizo, 
liko teismo rastas kaltu už ap
šmeižimą buvusio pirmo admi- 
raltijos lordo Winston Spencer 
Churchill ir tapo nuteistas še
šiems mėnesiams kalėj iman, po 
ko jis turės duoti užtikrinimą, 
kad jis bus ramus, ypač linkui 
Churchill, o jeigu tokio užtikri
nimo negalės duoti, tai turės 
atsėdėti kalėjime dar šešis mė
nesius. Lordas Arthur viename 
laikraštyje išspausdino straips
nį, kuriame pareiškė, kad Chur
chill po Jutland mūšio išleido 
pirmą pranešimą klaidingą, tik
slu paveikti į biržą.

LONDONAS, gr. 13. — Liye- 
ralų'ir Darlo partijos vakar nu
tarė prie pirmos progos balsuo
ti prieš konservatyvus ir pri
versti premjerų Baldwiną re
zignuoti.

Moteris įeis ministerijon
Jei Anglijos darbiečiai pateks 

valdžion.

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

LONDONAS, gr. 13.— Daily 
Herald, d^biečių organas, duo
da suprasti, kad jeigu Darbo 
partija įgaus valdžią, mažiau
sia viena moteris pateks kabi
netan. Bet galbūt dvi ar trys 
moterys gaus ministerių vietas.

Laikraštis taipjau ragina, kad 
J. Ramsay MacDonald, jei jis 
bus pakviestas sudaryti valdžią, 
be premierystės pasiimtų ir už
sienio reikalų ministeriją.

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Naujienų Kontesto 
vedėjas

Senatas dar nesusitaikė

kąs-esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o taipgi 

i

vakarais sesredomis ir 
subatomris. 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.

WASHINGTON, gruodžio 18. 
— Senatas vis dar neįstengė iš
sirinkti tarpvalstijinės preky
bos komiteto pirmininko ir per
traukė posėdžius iki pirmadie
nio, kada vėl bus pradėtas balsa
vimas dėl to komiteto pirminin
ko. Dabar gi republikonų va
dovai tariasi taip savęs kaip su
laužius LaFollette šalininkų 
priešinimąsi, kas ir neleidžia iš
sirinkti komiteto pirmininką. 
Veikiausia bus užvestos derybos 
su pačiais “maištininkais”.

CHICAGO. — Federalinė val
džia paskelbė, kad Chicago sta
čiai yra užtvenkta netikromis 
popierinėmis dešimtdoleririėmis. 
Nežinoma šaika tų banknotų pa 
leidusi mieste tūkstančius ir 
nors keletą žmonių, jų tarpe ir 
lietuvių, jau tapo areštuota, tų 
netikrų piihgiį platinimasis ne- 
apsistoja. Padėtis pasidarė 
taip bloga, kad vietos feedrali- 
niai agentai turėjo šauktis kitų 
miestų agentų pagelbos.

Tie pinigui esą taip gerai pa
daryti, kad/praėjo ir niekutiose 
didelėse finansinėse įstaigose. 
Jie yra pamėgdžiojimu Chicagos 
federalinio rezervo banknotų 
7-G serijos. Ant banknoto yra 
prezidento Jacksono paveikslas 
ir numeriai 2-333. Bet kita ban
knoto pusė nėra taip vykusiai 
atspausdinta: žalioji pusė kar
tais tai per šviesi, tai vėl per- 
tamsi.

Tas netikras dešimkes skleid
žiama ir kituose miestuose. St. 
Louis areštuota moterį su 135 
netikrais banknotais, o St. Paul 
tūlą vyriškį su 35.

Federaliniai agentai betgi 
prisižada greitai surasti kas 
tuos pinigus dirba ir platina ir 
juos suimti. Bet Chicagoje jų 
esą paskleista už apie pusę mili- 
ono dolerių ir žmonės, 
tuos pinigus žudys.

žinoma,

Atideda biliy dėl Vokietijos 
šelpimo .

Lauks pasekmių derybų apie in 
ternacionalinę paskolų.

WASHINGTON, gruodžio 13. 
— Senatorius Lenroot po pasi
tarimo su prezidentu Coolidge 
paskelbė, kad jis atidės įnešimą 
savo biliaus paskirti $20,000,- 
000 Vokietijos šelpimui maistu 
ir lauks pasekmių derybų apie 
suteikimą Vokietijai tam pa
čiam tikslui
paskolos. Tos paskolos likimas 
daugiausia priklausys nuo kont
ribucijos komisijos nuosprend
žio. O kiek žinoma, Franci j d
;ai paskolai priešinasi, nes 
skolintojai reikalauja, kad tos 
skolos atmokėjimas turėtų pir
menybę prieš kdntribuciją.

internacionalinės

CHICAGO. — Policija po visą 
pasaulį ieško turtingo advoka
to Leo Koretz,.paskilbusio savo 
filantropija, kaipo sukčiaus, ku
ris išviliojo iš turtingų chicagie
čių nuo $3,000,000 iki $5,000,- 
000 ir pabėgo keletą dienų at
gal. Manoma, kad jis yra kur 
nors juroje ir bando pabėgti iš 
Amerikos. Tad po visą Kanadą, 
Ameriką ir Europą išsiuntinėti 
bevieliniai pranešimai areštuo
ti Koretz, kur jis nė pasirodytų 
Tokius pranešimus gavo ir lai
vai. Delei tokio plataus išgar
sinimo, nemanoma, kad jam pa
siseks pasprukti ir veikiausia 
bus suimtas juroje. Spėjama, 
kad jis išvyko arba į Pietinę A-' 
meriką, ar į čecho Slovakiją, 
kur jis turi giminių. •

Koretz Chicagoje paliko savo 
seną motiną, kuri dabar sunkiai 
susirgo, pačią ir šešetą vaikų, 
kurie atsidūrė dideliame skur
de, nes jis jiems pinigų nepali
ko.

Koretz veikė vien tarp savo 
pažįstamų ir nors jis nusuko 
iki $5,000,000, nemanoma, kad 
skaičius nuskriaustųjų žmonių 
viršys 200. Niekurie jam yra 
įdavę po kelis šimtus tūkstančių 
dolerių. Jis neaplenkė nė vieno 
pažystamo. Net ir iš savo se
nos motinos jis išviliojo $45,000 
ir paliko ją be skatiko. Iš savo 
stenografės irgi pasiėmė $3,- 
000. Jis už tai jai davęs du Še
rus savo aliejaus kompanijos, o 
ji pati mačiusi kaip jis už vieną 
Šerą gaudavęs po $30,000.

Viena ypatybė yra dar ta, 
kad Koretz niekad niekam ne
siūlė ir nuskriaustieji žmonės 
patys pas jį įsiprašė. Savo pri- 
gavingą biznį jis pradėjo varyti 
virš desėtkp metų. Jis tada jau 
buvo paskilbęs advokatas, turys 
gerą praktiką ir gyvenąs gana 
pasiturinčiai. Jis tada pradėjo 
pasakoti savo draugams, kad jis 
gauriąs didelio pelno iš savo ry
žių laukų Arizonoje. Jie pradėjo 
prašytis, kad ir juos jis priimtų 
Nenoromis jis su tuo sutiko ir 
jie pradėjo gauti gana didelius 
reguliarinius dividendus. Suži
nojo apie tai ir kiti jo draugai, ir 
tie irgi pradėjo prašytis ir juos 
priimti. Tokį biznį jis varė apie 
desėtką metų. Nesenai
draugams pasisakė, kad nupir
ko didelius žemės plotus Pana
moje ir sutvėrė aliejaus kom
paniją 
vauti.
juos įsileido. Paskui 
kad žemėje rasta didelius alie
jaus šaltinius ir kad tą žemę no
ri už daug milionų dolerių pir
kti Rockefelleris, bet kompanija 
neparduoda, kadangi žemė yra 
tiek turtinga aliejum, jog kom
panija gali varyti biznį visai ne
paisydama Rockefėllerio. Iš tos 
aliejaus kompanijos jis susi
rinko labai didelius pinigus.

Prie pabėgimo jis gerai pri
sirengė. Susirinko kiek galima 
daugiausia pinigų, išpardavė vi
sas vertenybes ir tik prisiruošęs 
su žymesniais investoriais išva
žiavo į Panamą apžiūrėti “alie
jaus” žemės. Bet jis palydėjo 
juos tik iki New. Yorko, kur ir 
pasiliko.Už poros dienų drau
gai telegrafuoja, kad jie negali 
tų aliejaus laukų surasti. Bet 
telegramas Koretzo nepasiekia, 
kadangi jis jau buvo dingęs. Po 
kelių dienų išvažiuoja iš Chica
gos New Yorkan tos “kompani
jos” advokatas pasitarti su Ko
rė tzu, bet ir tasis jo neranda. 
Praeina dar kelios dienos iki 
galutinai įsitikinama, kad Ko
retz tikrai pabėgo ir nusinešė jų 
pinigus. Šoko visur jo j ieškoti,

bet kur tau lauke veją pagausi. 
Prieš pabėgant iš New Yorko jis 
dar parsiuntė Chicagon savo 
drabužius ir už $75,000 brang- 
menų, kurie, kaip pasirodė, buvo 
pirkti ant kredito. Namai jo ir 
raštinės buvo labai puikiai iš
puoštos, turėjo milžinišką kny
gyną, vertą šimtų tūkstančių 
dolerių. Bet pasirodė, kad visa 
tai buvo paimta ant kredito ir 
dabar sankrovos tuos daiktus at
siėmė. Net ir namas buvo tik 
nuomotas.

■ Iki šiol surasta jo turto tik už 
$400,000, bet ir iš tų $300,000 
sudėjo giminės, kuriuos jis buvo 
jiems išdalinęs prieš pabėgant. 
Kaip pasirodė, netik jokių alie
jaus laukų jis neturėjo, bet ne
turėjo ir ryžių laukų Arizonoje 
ir su tais laukais varė panašų į 
Bischoffo biznį — nuo vienų 
imti, kitiems duoti. Bet jis ne
žadėjo ir nemokėjo dolerio už 
dolerį, kaip kad darė kiti spe- 
šelninkai, tad jis įstengė ir tai 
su dideliu pelnu sau varyti biz
nį per desėtką metų.

Laukiama sprendžiamojo 
mūšio Meksikoje

Pats Obregonas išvyko vadovau
ti kariuomenei. Sušaudė val
džios generolą.

gi jis

STREIKAS ILLINOIS 
SYKLOJE.

KA-

gruod-
Fuel

Del

BENTONVILLE, III., 
žio 13. — United States 
Co. Middle Fork kasykla liko 
uždaryta, sustreikavus mulų va
rinėtoj ams, kadangi jiems algą 
nukapota po 75c. į dieną,
kasyklos uždarymo darbo nete
ko 800 angliakasių.

Kompanija sako, kad ji laiky
sianti kasyklą uždarytą neapru- 
bežinotą laiką, nes ji galinti pi
giau anglis pirkti kitose kasyk- 
ose, negu kad jai kainuoja iš
sikasti pačiai.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruodžio 13 d., užsienio 
pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 markių ......
Finų 100 markių ............
Italijos 1OO lirų ............
Francijos 100 frankų .... 
Lietuvos 100 Litų..........
Norvegijos 100 kronų ..

Olandų 100 kronų ——-----
Švedijos 100 kronų ........
Šveicarijos 100 frankų .

$4.38
$1.45
$4.60

$17,87
$2.50
$4.87
$5.33

$10.00
$15.02 
$38.18 
$26.33
$17.46

Visi panorėjo joje daly- 
Bet jis tik “nenoromis” 

pasisakė,

Devyni žmonės žuvo 
sniego audroje

ALBUQUERQUE, N. M., 
gruodžio 13. — Penki žmonės, 
vienos šeiminos nariai, žuvo 
sniego audroje ties Becker, N. 
Manitoba. Jie važiavo vežimu 
ir užėjus audrai sušalo, žuvo 
Mrs. Montoya, jos duktė, mar
ti ir du anūkai. Jos sunaus ne
surandama ir spėjama, kad gal
būt jis ir išsigelbėjo kaip nors. 
įBuyi^d žmonių dabar jo j ieško. *

'nes Cloviš toje audroje žuvo 
trys žmonės, o ties Vaughan žu
vo vienas žmogus, tai kad toje 
audroje viso žuvo1 devyni žmo
nės.

PORTUGALIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

LISBONA, gr. 13. — Portu
galijos kabinetas rezignavo 
šiandie. Vakar gi kabinetas 
paprašė prezidento Gomaz pa
leisti parlamentą, kadangi prie
šinga parlamento didžiuma da
ro šalies valdymą negalimu da
lyku. Kabineto rezignavimas ro
do, kad prezidentas kabineto 
reikalavimą atmetė. Dabartinis 
kabinetas liko sudarytas tik 
lapkr. 15 d.

NOGALES, Ariz., gr 13. — 
Sukilėliai Manzilloj, Meksikoj, 
suėmė ir sušaudė gen. Miguel 
Pima, kuris iš žemosios Kali
fornijos gryžo į Mexico City. 
Išvykęs į ten jis buvo su ofi- 
cialine Obregono misija.

Obregonas vaodvaus 
kareiviais.

SAN ANTONIO, Tex., gr. 
13. — Valdžios gen. Almazen 
evakavo Puebla miestą ir de la 
Huertos šalininkas gubernato
rius Manjerrez, kurį Obregonas 
buvo pašalinęs, dabar vėl sugry- 
žo savo vieton.

Prezidentas gen. Obregonas, 
lydimas karo ministerio Mažo, 
išvyko iš Mexico City, kad pri
ėmus asmeninę komandą ant 
Guanjuate sukoncentruotų ka
reivių.
Laukiama sprendžiamojo mūšio

VERA CRUZ, gr. 13.— Esan
tys prie sukilėlių koresponden
tai sako, kad mušis Puebla val
stijoj darosi neišvengtinas. Su
kilėlių ir Obregono armijos yra 
apsikasę netoli viena kitos. Ap- 
sikasdami toje vietoje, Obrego
no kareiviai, kaip matyt, sten
giasi neprileisti de la Huertai 
susivienyti su Esperanza spė- 
komįs. Jų susivienijimas galė^ 
t^įyvkti svarbioj geležinkelių 
kfyžkeiėj: Toje vietojo ir turės 
įvykti šprėndžiitfnasis mušis už 
Mexico City. •

Policistas nusižudė.

CHICAGO. — Iš nusimini
mo, kad jo motina liko automo
bilio užmušta savaitę atgal, po
licistas Jerry Votova, 32 m., 
vakar nusižudė savo namuose 
2539 So. Avers Avė,• A '

Saulė teka 7:10 valandą, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei
džiasi 10:43 valandą vakare.

Dovanų
Naujiems Metams

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

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laikų. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 

. jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL

■ ■ —.................. !



Didelės
Imtynes

Pėtnyčioj, guodžiok, 1923 
COLUMBIA HALL. 

4800 So. Paulina St.
Pradžia 8:30 vai. vakare

Wladek Zbyszko, lenkų čempionas, 
230 svary su

V. T. Soldit, Bohemų čempionas, 218 svarų
Tony Hatchet, lietuvių čempionas, 238 svarų su 

Niek Gotch, Ukrajinų čempionas 
John Linow, Rusą Europinis levas, su 

Jack Sanders, slavų čempionas, 180 svarų

Wladek Zbyszko

Sukatoje, gruodžio 15,1923
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

1400 So. 49th St., Cicero, III
Pradžia 8:80 vai. vakare

Wladek Zbyszko, lenkų čempionas, 230 svarų, su 
Jack Rober, vokiečių gigantas, 230 svarų 

Armondo Valentine, italas iš Hot Point, 180 svarų su 
Jack Sanders, slavų čempionas, 180 svarų 

Karolis Požėla, pasaulio didžiausis Čempionas, 180 svarų, su 
Joe AVallace, drapežnas dutchnvanas.

Ti kietai: 83c., $1.10, $1.65 ir $2.20
,. Kviečiame moteris

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių 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 SI^A. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai -4 $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 VV. 30th Street, New York, N. Y.

BAOJLENOS, U!
»■ ........... U»l'l no... ...

Kas Dedas Lietuvoj
Plėšiką užpuolimas

Milicija vietoj plėšikų nušovė 
du nekaltu žmogų.

ba ir ateity taip rūpinsis mie
sto ateitimi, tai jo atstatymas 
neužtruks įvykti.

— B. Orvidas. (L-va).

Galinių kaime, šakių apskr., 
buvo toks atsitikimas. Š. m. 
spalių mėn. 30 d. plėšikai užpuo
lė ūkininko Juškos namus, šei
mynai bevakarieniaujant, staji*- 
go išmušė langą ir leido į vidų 
kelis šuvius. Pagalios pastoję 
šaudyti, vienas iš plėšikų staiga 
įšoko į vidų, pro išmuštą langą, 
ir pareikalavo pinigų. Iš savi
ninko atėmė 10 litų, iš šeimi
ninkės 9. Gal butų ir daugiau 
rekalavę, bet suprato, kad gali 
būt bloga, nes tuom tarpui sa-l 
viniųko feunus iššokęs per langą,, 
nubėgo į kaimynus prašyti pa- 
gelbos suimti plėšikus ir tuo 
pačiu žygiu nubėgo į miestelį 
pakviesti miliciją. Milicija 
skubiai pagriebusi arklius išsi
skubino, bet plėšikų jau nerado. 
Į tą laiką, dar milicijai nebū
nant, atsiskubino pirmiau pa
kviestieji. Prisiartinę pamatė 
pilną kambarį žmonių, tad su-' 
gulę patvoryj, laukė kas toliau 
dėsis. Atvykusi milicija paste
bėjo ką tai patvory esant, tuo
jau vienas iš juodviejų šovė ir 
vienu širviu nukovė nieku ne- 
kaltus-du vyru. Vienas tuojau 
mirė, o antras dar stengė par
bėgti namon, bet ir tas sulau
kęs ryt dienos — pasimirė. Įta
riamus kelis asmenis tame plė
šime suėmė ir išsiuntė į Šakių 
apskrities kalėjimą, kitų dar 
nerado—ieško.

Kauno miesto kanaliza 
cijos reikalas

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančią vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 192.3 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 dovanos.

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
. — Adresuokite —

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMAT1ŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 

MEŠKOS BALSAMO
(Bear Balsam)

Prekymetis Virbaliui
Virbalis. (L-va). čia lapkri

čio 6 d. buvo didžiausias iš vi
sų metų prekymetis, žmonių 
suvažiavo labai daug ir jie su
vežė daug ūkio produktų. Visas 
purvinas miestelis buvo pilnas 
juoduojančios minios. Kainos 
žymiai pakilo. Prieš keturias sa
vaites už rugių centnerį mokė
jo 11—12 lit., dabar — 16—18 
lit., kiaušinių 10 buvo 120 c., 

dabar — 21 i it., bendrai viskas 
trečdaliu arba net ir dvigubai 
pabrango. Gal tai dėl to, kad 
šį kartą daug pirkikų buvo iŠ 
Vokietijos, iš Eitkūnų. Mat, Vo
kietijoj dabar dar aukštesnės 
kainos, negu pas mus. Seniau iš 
Lietuvos eidavo į Vokietiją pre
kių pirkti ir stovėdavo eilėmis, 
kol pereidavo sieną, dabar gi at
virkščiai — iš Vokietijos eina 
ne tik rinkos prekių, bet ir krau- 
tuvėsna pirkti. Prekymetis ūki
ninkams buvo labai geras, nes 
jie visi tuščiom parvažiavo na
mo. Tik prekymečio pabaiga bu
vo liūdna, nes ne vienas iš 
su perskelta galva sugrįžo.

Šiauliai po karo

jo

1920 m. sugrįžęs Lietuvon į 
Šiaulius, ir pamatęs miestą 'li
kau tarsi stabo ištiktas: iš ka
liais gražaus miesto vien griu
vėsiai telikę! Gatvių nebegali
ma buvo pažinti. Tik miesto vi
dury kur ne kur buvo užsilikę 
namų. Rūsiuose (skiepuose) gy
veno vargšai, kurių tarpe gal ne 
vienas plėšikas, nes piešimų at
sitikdavo gan dažnai. Sutemus 
pavojinga būdavo eiti šaligat
viu, nes galima buvo kur į rū
sį įpulti, tarp griuvėsių koją iš
sisukti.

Ke'lis metus mieste nesimatė 
jokių atmainų. Tik 1922 m. iš
rinkus naują Miesto Valdybą ir 
jos naują burmistrą p. Ubeiką, 
daug kas ėmė keistis geron pu
sėn. Pirmiausia buvo nuvalyti 
griuvėsiai, rūsiai išardyti, gat
vės paplatintos, šaligatviai per
taisomi. Įsakyta piečių savinin
kams apsitverti — tatai pada
ryta.

Nors šiemet lietingas ruduo, 
bet visą miestą galima apeiti 
sausa koja. Statoma gražių na
rnų, miestas nuolat puošiamas ir 
gražinamas. Jei Miesto Valdy-

Kaunas. (K. I. B.) — Firma 
“David Grove” yra paruošusi 
eskizinius pląnus įvedimui Kau
ne vandentraukio ir kanalizaci
jos. Peržiūrėjimui šių planų bu
vo sudaryti inžinierių specialis
tų pasitarimai, kuriuose paaiš
kėjo, kad prisitaikant prie vie
tos sąlygų daug kas šiuose pro
jektuose reikėtų pertaisyti ar
ba pakeisti. Pavyzdžiui, pasilie
ka galutinai neištirta, ar bus 
tinkamiausiai suėmus visus lie
taus vandenis į kanalizacijos 
tinklą, ar leisti jį ir tolinus bėg
ti gatvių grioveliais (rinšto- 
kais), kaip dabar yra. Pigumo 
dėliai firma nesirūpino suimi
nėti šių vandenių į kanalizaci
jos tinklą, palikdama juos su
imti į atskirus nuo kanalizaci
jos kanalus. Ar tokia skirtina 
sistema vandenų suėmimui yra 
tinkama ir naudinga ypač sani
tarijos žvilgsniu musų miestui, 
priseis išsitarti specialistams.

Tolimesniam patiektųjų pla
nų išvystymui ir paruošimui jau 
darbo planų prie Miesto Valdy
bos tapo sudaryta nuolatinė 
vandentraukio ir kanalizacijos 
komisija iš trijų inžinierių: Ste
pono Kairio pirmininko, ir An
drį uno ir Ožinskio narių. Inži
nieriui Kairiui tarp kit ko pa
vedama daryti pasitarimai dė
liai šių planų tolimesnio išvy
stymo su specialistais, kuriam 
reikalui tuo tarpiu jis keliauja 
Berlinan.

L ' <
Lygiagrečiai sausiais darbais 

šį rudenį bus daromi ir priren
giamieji darbąit Statymui go- 
rizontaliai Kauno Miesto plano 
su gatvių profiliais ir situaci
jos .nurodymu.

Be to paskutiniu ląiku vėl ta
po pakeltas klausimas, ar nebus 
galima įrengimui vandentiekio 
pasinaudoti artezianiniais šuli
niais. Technikinės Komisijos na
riai Kairys ir Ožinskis yra va
žine ję į Klaipėdą ir apsipažinę 
su įrengta*ten vandentiekio si
stema iš artezianinių šaltinių. 
Jie gavę tokio įspūdžio, kad ir 
Kaune turėtų būti gilesniuose 
sluogsniuose tinkamas vanduo. 
Klaipėdoj jis gaunamas iš šuli
nių, kurių gilumas siekia iki 270 
metrų. Maž daug ant tos pat 
gilumos gaunamas yra tinka
mas vanduo Palangoje, Prūsų 
Labguvoj ir kitose vietose. Geo
logai spėja, jog tasai vanduo gi
liausiuose sluogsniuose einąs 
net nuo Volgos baseino ir spė
ja, kad toksai vanduo turėtų at
sirasti ir Kaune ant kokių 290 
300 metrų gilumos. Jeigu šie 
sprendimai pasirodytų turį rim
to pamato, tuomet priseitų pa
daryti bandymar šio vandens 
pasiekimui, nes artezianių šuli
nių vanduo visgi j atseitų pigiau 
patiekti, negu jis imti iš Nemu
no ar Neries ir valyti jis per ei
lę filtrų. Klaipėdoj šis vanduo 
ištrykšta 40 metrų aukštumon 
— tame lygiai yra -geroji pusė. 
Tokio vandens sluogsnio sura
dimas butų didžiai svarbus ir 
todėl reikia spgti, kad priseis 
bandymai.

PROGRESAS.

Kauno laikraščių žiniomis, su
sisiekimas paštu Kauno su Klai
pėda jau tiek susitvarkęs, pa
gerėjęs, kad Klaipėdos laikraš
čiai gaunami kaune tą pačią 
dieną.

I
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S. L. FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

i

Čia ir Tamstos Reikia!

Chicago, III

< Atinlll

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
n Parduodam Laivakortes. •

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1811 Recter Building
79 Weat Monro e Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaide? 'pa
daro galimu sutaupyti jums nū® 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio mater^jolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau- 
šių fctylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai (I
Ir augščiau **
Vaikų siutai ir overkautai

Į ir augščiau

JUS GAUNAT JŪSŲ 
PINIGŲ VERTĘ

Kada Jus perkate HELMAR Cigaretus, 
Jus gaunat kokybę. Jus gaunat 20 tyrų 
Turkiškų Cigaretų supakuotų kietose 
skrynutėse, kurios apsaugoja juos nuo 
susilaužymo it susimankymo.

Kada Jus perkat paprastus cigaretus 
Jus gaunat juos supakuotus j paprastus 
pundelius, kurie daleidžia cigaretams 
lengvai sulūžti.

HELMAR suteikia Jums kokybę, 
kitokie duoda jums kiekybę, katrą 
Jus pasirenkat?

10 ir 20 skrynutėje

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausioe rų- 
šies Turkiškų ir Egyptiš- 
kų Cigaretų pasaulyje.

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

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

“Gyvenimas” visiems patinka — patiks ir tami- 
štai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 
žurnalas bus pėdintas 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.

Tel. Lafayette 4223
Pltiinbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vk arfos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuškn
3223 W. 38th St., Cbkaso, ’ll.

Šviesą ir paiiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Casb arba ant išmokėjimo.

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

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

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Kerk ant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farma* ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

i lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Teį.: Hyde Park 3396
■f——-' < ■ .i.................

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 •

Vakarais: 2151 West 22 Street
Telefonas Canal 1667 * j

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy s Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wahash Are.

Tel.: Pullman 6377.

S. G0RD0N,
739 W. 14th St 

Pirmos durys į rytus nu* Halsted 
prie 11 St.

Subatomis nuo 8
Nedėlioi nuo

10 vak<‘
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KORESPONDENCIJOS

Cleveland, Ohio
Iš SLA. 14 kuopos susirinkimo.

Gruodžio 6 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko SLA. 14 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Da
lyvavo apie 100 narių. Mat na
riai buvo kviečiami atvirutė
mis, tai viena, o antra — musų 
“kairiųjų” noras užvaldyti Su
sivienijimą, nors jų yra nepaly
ginama mažuma. Ir šiame su
sirinkime jie savo šalininkų tu
rėjo apie tryliką ar penkiollijką, 
ką parodo balsai paduoti nomi
nuojant Centro valdybą. Susi
riesdami gyrė savo sąrašą sa-

NAUJIENAS, Chicago, IH.

$50,000 Telefonai!

Vertės Stako

$23.00

720 W. Roosevelt Rd.

f

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

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

i -<

nigo supratimu griaunamas ti
kėjimas. .Tam pritarė ir kai ku
rie tautininkai; todėl katalikai 
laimėjo. Buvo renkama valdy
ba ateinantiems metamą, ir čia 
vietas užėmė jau vieni katali
kai. šitame dalyke padėjo ka
talikams pusė tuzino komunis
tėlių, kur yra draugijon sulin
dę.

Gruodžio 5 dieną vietos komu
nistėliai buvo parkvietę biauria- 
bumį Pruseiką sakyti prakalbą, 
šis jų lyderis kaip paprastai 
nieko gera nepasakė, tik purvais 
drapstė “Naujienas” ir jųjų 
vedėjus Jurgelionį ir Grigaitį, 
taipjau “Keleivio” redaktorių 
Michelsoną. Tuomi ir pabaigė,

kydami, kad tik vieni darbinin-' nedavė nė klausimų klausti. Mat
kai (suparsk: komunistai) gali 
teisingai vesti draugijos reika
lus* Bet nabagai mažai pelnė 
—savo sąrašui gavo nelaimin
gą skaitlinę 13, išskyrus Dun
dulį, kuris gavo 15 balsų. Dau
giausiai balsų gavo: pirm. S. 
Gegužis 34 bals., pirm, padėj. 
Mikolainis 32, sekret. P. Jurge- 
liutė 39, ižd. T. Paukštis 35, iždo 
globėjai: Danielius 31 ir Sirvy
das 30. Daktaru kvotėju —Kli
mas 32 balsu.

Nors susirinkime dalyvavo 
apie šimtas narių, bet nomina
cijų laiku buvo likę tik apie 6(1. 
Susirinkimas užsitęsė gana il
gai ir daug narių išvaikščiojo 
nesulaukę nominacijų.

į kuopos valdybą išrinkti vi
si gana rimti žmonės. Valdybon 
pateko rodos tik vienas komu
nistas, tai buvęs šių metų 
mininkas — iždo globėjo 
ton.

Reikia pažymėti, kad kai
rie nariai laiko sau už garbę 
būti kuopos valdyboje, nors ma
žiausios naudos kuopai, nė pa
čiam Susivienijimui ‘ nedaro. 
Pavyzdžiui, buvęs kuopos orga
nizatorius A. Naunčikas nors 
praeitais metais prirašė tik vie
ną narį, bet palaikė savo kan
didatūrą ir šįmet. Jo vieton 
betgi išrinkta J. Martinaitis.

Iš komisijos raporto paaiškė
jo, kad kuopo rengia vakarą 
ateinančių metų kovo 2 dieną. 
Bus vaidinama “Lapkus”, trijų 
veiksmų komedija.

Vertėtų nariams visados lan
kytis į susirinkimus, tai viso
kiems Bimbalams nebūtų vie
tos ir laiko triukšmui kelti.

—Dovydas No. 2.

jis dar neužmiršo pirmiau gau
tos lekcijos, kur buvo skaudžiai 
supliektas su klausimais, todėl 
šį kartą pabaigė ir pabėgo.

— Šturmas.

Indiana Harbor, Ind.
Dvejos prakalbos.

pir- 
vie-

ku-

čuno adreso. -Beto dar Dr. Grai- 
čunas ir Adv. Kl. Jurgelidnis 
žadėjo atvažiuoti pas mus su 
Mokslo Draugų paskaitomis.

' * * ♦

Antros prakalbos tą pačią 
dieną rengė “tai mes”. Kas yra 
tie “mes”, sunku man butų pa
sakyti. Aš čia noriu paminėti 
tik “pirmininko” kalbą ir pra
dėjimą prakalbų, šitas “pirmi
ninkas” užbugęs ant pagrindų 
rankas spausdamas pradeda kal
bėti:— matai gerbiamieji, vei
zėk, vadinas mes surengėme 
prakalbas, vadinas publikos la
bai daug. Vadinas atleiskit, kad 
pasivėlinome, ba kelių nežino
jome kur atvažiuoti, vadinasi 
vietoj sustojus Indiana Harbo- 
re, nuvažiavome į Gary, vadipas 
dėlto pavėlavome...
Turėjo prasidėti 6:00 v. v., o 

pradėjo 7:30. Ir nuostabu, kad 
tas vyrukas pats samdė svetai
nę, pats skelbė prakalbas, ir pa
sakoja, kad nežinąs kur ran
dasi Ind. Harbor...

•
Pirma buvo pristatytas kal

bėti Matas Zujus. Matyt kalbė
tojas yra mėgėjas laikraščių, 
nes jo visa kalba rėmėsi seno
mis laikraščių žiniomis apie Lie
tuvą. Bet reikia atiduot jam 
kreditas, . kad jis nieko neužsi- 
puldinėjo, ir aklai negyrė Lie-. 
tuvos. Sakė, kad Lietuvoj kol 
kas dar nėra gera, kad yra daug 
bloga ir kad tas blogas reikia 
taisyti.'

Antras kalbėjo V. M. Stulpi
nas. Tas nieko ypatinga nepa
sakė, tik r'agino žmones pirkti 
Prekybos Bendrovės akcijų. Be
to sakė, kad lietuviai, kurie va
žiuoja Lietuvon su didesniu ka
pitalu ir nori ten ką nuveikti, 
tik nežino kokio biznio imtis ir 
kaip pradėti, geriaus padarytų 
jei dėtųsi prie kokių nors ben
drovių.

Publikos buvo, nemažai, bet 
daugiaus buvo moterų ir mažų

/ '
Ąr jus žinote, kad

Pietinėj daly Pacifiko, į vakarus 
nuo Patogonia, ten yra tikras jūrių 
desertas, kuriame yra keletas farmų 
marių gyventojų/ kur whales ir 
sharks labai tankiai miršta iš bado, 
nes negali išeiti lauk. Ar jus žino
te, kad 20 Helmar Turkiškų cigare- 
tų kainuoja nedaugiau, negu 20 pa
prastų ir jie yra daug sykių vertesni.

PRANEŠIMAS Lietuviams. 
Atidariau Jewelry krautuvę ant 
Bridgeporto. Esu patiręs taisy
me visokių laikradžių ir parduo
du naujus. Kam reikia naujo 
laikrodžio ar seno sutaisyti at
silankykite pas mane, o patar
nausiu kuogeriausia.

Anton Ražaitis,
753 W. 35 St. keli žinksniai nuo 

Halsted Str

Grand Rapids, Mieli.

Gruodžio 9 d. įvyko SLA. 185 
kuopos prakalbos. Kalbėtojai 
buvo Adv. Kl. Jurgelionis ir Dr. 
A. L.Graičunas, chicagiečiai. 
Nors buvo skelbta, kad tik Kl. 
Jurgelionis kalbės, bet jis atsi
vežė ir Dr. A. L. Graičuną. Kaip 
sakoma, juo daugiau kalbėtojų, 
tuo įdomesnės prakalbos, nes 
kievienas kalbėtojas vis ką nors 
nauja pasako.

Pirmas kalbėjo Dr. Graiču- 
nas, — labai gražiai papasako
jo apie mokslą, sveikatą, ir au
ginimą vaikų. Sakė, kad moks
las lošia svarbiausią rolę visa
me kame, be mokslo nieko nega
lima daryti; tiesa, kad mokyti,uiuvcių ix maz-ų 
žmonės mirštą jaunesni, o tai,vaikų negu vyrų, ir dėl to salėj 
dėl to, kad jie persidirbą. To- buvo ūžimo ir bildesio, 
liaus labai gražiai nupasakojo! —?Harburietis.
apie šeimynišką gyvenimą.; ’
Baigdamas ragino visus, kurie 
da nėra prisirašę prie SLA., kad 
tuoj prisirašytų ir butų geri 
SLA. nariai.

Adv. K. Jurgelionis buvo an 
tras kalbėtojas. Apie jį nėra 
ko daug sakyti, tai toks kalbė
tojas, kuris moka taip gerai, 
lengvai žmogui įpasakoti, kad 
jo kalbos negalima užmiršti per 
ilgą laiką. Jis nešukauja, ne
bėgioja ant pagrindų kaip anie 
“smarkieji” “kalbėtojai”, 
rimtai pasakoja tą, ką jis tik
rai žino. Visa jo kalba buvo 
pašvęsta SLA. reikalams, 
bai gražiai

JIE YRA 
APKEPTI

bet

Katalikai, tautininkai ir komu
nistai.

Bus jau daugiau kaip metai 
laiko kaip lietuviai darbininkai 
katalikai pradėjo statyti bažny
čią, kuri kainuoja suvirsimi aš- 
tuoniasdešimts (80,000) tūks
tančių dolerių. Kadangi parapi- 
jonij yra labai daug- apie kokius 
tris šimtus, tai aišku, kad jie 

pasiėmė nešti sunkią naštą ant 
savo pečių. Vargšai žmoneliai 
rengia visokias pramogas, kad 
tik daugiau dolerių surinkus 
bažnytėlei, dirba prakaituoja 
dieną naktį, o tėvelis už tai ne 
kaip jiems atsilygina. Dar 1919 
metais kunigas Deksnis važinė
damas po fabrikus agitavo tuos 
pačius parapijonis, kad jie ne
prašytų didesnės algos, nes, gir
di, fabrikai jums duodą tiek, 
kiek galį...

Gruodžio 4 dieną buvo Švento 
Jurgio Draugijos metinis susi
rinkimas. Per paskutinius ke
lis metus draugija buvo valdo
ma tautininkų, o kad tautinin
kai nelabai poteriauja, tai jie 
ir bažnyčia nedaug rūpinasi, ir 
draugija naujai statomai baž
nyčiai nieko nedavė, kas, žino
ma, labai nepatiko kunigui De- 
ksniui. O kadangi draugija tu
ri nuosavą svetainę ir neblo-. 
gai stovi pinigiškai, tai kunigas 
suorganizavo savo ištikimus pa- 
rapijonus, kad jie paimtų vir
šų draugijoj ir uždraustų kas 
dūšių ganytojui nepatinka, bū
tent, kad svetainė nebūtų išnuo- 
muojama prakalboms, kur ku-

La- 
nupasakojo apie 

susivienijimą visų tautų ir tokio 
susivienijimo galybę.

Nors prakalbos buvo ne trum
pos, bet kad butų dar ilgiaus 
kalbėję, butų dar geriaus buvę. 
Publika labai atsidėjus klausėsi 
ir prakalboms pasibaigus žmo
nės dar nesiskirstė,
laukdami, kad daugiau ką ge- 
ra pasakytų. Po prakalbų mo
terys reikalavo iš prakalbų ve- 

dėjo P. Kesilio D-ro A. L. Grai-

LUCKY 
STRIKE 

CIGARETAI

tartum

Kaina 35c. 
•pliekose

Mano Gyduolės Pagelbsti
Serganti žmones visur suranda pagel- 

bą ir yra užganėdinti.
Milijonai žmonių, kurie xArtoją ma

no Bulgarišką Žiedų Arbatą pasako, 
kiek ji pagelbėjo jų sveikatai. Ji pa- 
crelbsti prašalinti šalti; tik vartokite 
Karštų einant {ęulti ir pamatysite, kaip 
gerai jus jausitės rytą. Daktarai ir 

aptiekoriai visur pataria vartoti mano 
Bulgarišką Žiedų Arbatą, todėl, kad 
jie žino, jogei ji yra gryna ir pagelbs
ti sveikatai. Tik prašykite jūsų ap- 
tiekoriaus arba aš prisiusiu apdrausta 
mc siutiny, 1 didelis šeimynos baksąs 
$1.Ž5, arba 3 baksai $8.15, arba 6 bak- 
sai $5.25; Adresas H. H. Von Schlick, 
President, 25, Marvel Building, Pitt's- 
burgh, Pa.

LAIKYK SAVO KUNA STIPRIU
Laikyti kūną stipriu, yra pirmutinė jūsų užduo

tis. Daugelis yra nupuldę kūno jėgą tik dėl papras
to .apsileidimo.

SCOTT’S EMULSION 
yra tyras maisto-tonikas, kuris palaiko sveikatą bu- 
davojančias kokybes padedančias užlaikyti jūsų kū
ną stipriu. Nekaip daugelis tonikų, Scott’s Emulsion 
neturi alkoholio — kožnas lašelis gelbsti būda-' 
vot jus.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 23-90

Didelis Išpardavimas

Suaugusių ir jaunų vyrų rankomis padarytų siutų 
ir overkautų, tarpe kurių yra rūbai tokių 

žinomų išdirbėjų kaip

KUPPENHEIMER, FASHION PARK IR T.T.
Turi būt parduoti nužemintomis kainomis 

taip žemai kaip

Tai yra jūsų tikra proga, kad gauti jūsų Kalėdini 
siutą ir overkautą su dideliu sutaupymu pinigų 

Chas Baikoff
Atdara vakarais iki 9:30. Nedaliomis iki 4 v. p p.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso va!.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 y. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. čERYg
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 3415

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

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

nuo 6:80 iki 7:80 vakare.

r

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SU Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 5 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVabhington St.
Valandas: nuo 10 Iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Waban»ia Ate. 

Humboldt 1098 .
Valandos: nuo 6 ild 8 Vakaro

Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
J'ali kalbėti, tuomet jų akys kolba už 
uos—tik pastebėkit kaip jie užsideda 

džiaugsmu, kuomet motina paima bonkį 
BAIkIJBIJSrO 

IrW. a V. P.t. Biure.
Pastebėk it jų pastangas nuryti Šitą ska
niausi viduriu paliuosudtojn, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra, 
lengviausia, vienok veikia pasekmingiau- 
aiai I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumą, pasitikėjimų ir užsi- 
ganėdinimų, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes su 
austančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gerai I

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

MIS. A MICHNIEVICZ-VIDiKlįlii
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tek Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani
jos ligonbučiuo1 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare. A,WXVA1>

DR. C. K. KLIADGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

V.

Tel. Blvd. 8138
M. WoitkewicH 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
nr.’o Kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatiŠką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

/£@-DR. HERZMAN^K

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas Ir Labaratorijas 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

4 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare, 
'elefonas Canal 1912 '

Tel. Boulevard 5587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. no pietų, ,

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės* 

CHICAGO, ILL.

Telephone Vardu 5884

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

ryto Ir nuo *7 Iki O »al. vak. 
3325 So. Halsted St^

CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
dentTstas 

41,93 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. M. T. STRIKOl’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Office Houra: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 Iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9 1.2 ryte; 1-5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5674 
CHICAGO, ILL.

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
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Meksikos 
revoliucija.

Meksikoje vėl revoliucija. 
Laikraščiai pilni žinių apie 
sukilėlių maršavimą sosti
nės link. Mažai arba ir vi
sai nerašoma apie tos revo
liucijos priežastis. Tą daly
ką kapitalistų laikraščiai 
bando užtylėti. Tik retkar
čiais jie per pusę lupų pra
neša, jog sukilėlių vadas De 
La Huerta esą pasiryžęs iš
gelbėti Meksiką nuo “bolše
vikiškos’" Obregono val
džios.

Akyvaizdoje tų faktų tat 
pravartu pažvelgti į tikrą
sias tos revoliucijos prieža
stis.

Tuoj po to, kai Amerikos 
valdžia pripažino Meksiką, 
prez. Obregon pareiškė, jog 
jis niekuomet nesutikęs ir 
nesutiksiąs, kad šalies kon
stitucija butų pakeista, 
idant patenkinus kapitalis
tų užmačias. Bet tuo pačiu 
laiku atžagareivių klika, 
matomai, susiprato su už
sienio bankininkais dėl Mek
sikos konstitucijos 27 ir 123 
skyrių. •

To susipratimo branduo
lys paaiškėjo iškilus deba
tams Meksikos parlamente. 
Svetimi kapitalistai norėjo 
turėti liuesas rankas nau
dojimui Meksikos žmonių. 
Bet jiems skersai kelią sto
vėjo šalies konstitucija, ku
ri gerokai apkarpo jų privi
legijas. Jiems norėjosi taip
gi panaikinti aštuonių va
landų darbo dieną, mini- 
mum algą ir kitus patvar
kymus, kuriais apsaugoja- 
ma Meksikos darbininkai 
nuo kapitalistų savivaliavi
mo.

Meksikos dvarininkų tro
škimai sutapo su užsienio 
kapitalistų troškimais. Par
lamente per savo atstovus 
jie ėmė daryti spaudimą į 
prez. Obregoną, kad ’ butų 
pakeisti konstitucijos 27 ir 
123 skyriai. Opozicijai prieš 
Obregoną vadovavo De La 
Huerta.

Atžagareivių atakos prieš 
konstituciją nepavyko nei 
kongrese, nei senate, nei 
aukščiausiame teisme. Bet

De La Huerta nerimo, Mek
sikos prezidento rinkimams 
besiartinant, ūkininkai ir 
darbininkai išsirinko, kan
didatu į prezidentus, gen. 
Calles. ;4 i

Reakcionieriai suprato, 
jog jy kandidatas De La 
Huerta rinkimuose neišven
giamai bus sumuštas. Gi 
vadinimas ūkininkų ir dar
bininkų bolševikais Meksi
koje nedaro jokios įtakos į 
žmones. Užtat reakcio
nieriai stvėrėsi lokių pat 
įmonių, kurios sėkmingai 
yra vartojamos Chinijoje.

Jie papirko Meksikos 
“generolus" ir* jų sekėjus, 
kad tie pradėtų prieš Obre
goną ir gen. Calles revoliu
ciją kelti. Mat, jeigu jie 
negali teisingu budu rinki
mus laimėti, tai reikia neda- 
leisti tiems rinkimams įvyk
ti.

Tokia tai yra dabartinė 
Meksikos revoliucija. Net 
kai kurie kapitalistų laik
raščiai sako, jog De La Hu
erta pradėjęs revoliucija be 
jokios svarbios priežasties. 
Gi faktas yra tas, jog ta re
voliucija tapo pradėta tiks
lu pavergti Meksikos darbo 
žmones ir įkinkyti juos į už
sienio kapitalistų pngą.

Lietuvos komunistu 
padėtis i;

_ ■ * ’ i t ,

Kaunas. (“L. žin.”) — Gau
tomis žiniomis iš patikimų šal
tinių, pastaruoju laiku buvo 
įvykęs Lietuvos Komunistų ly
derių pasitarimas išaiškinimui 
dabartinės komunistų darbuo
tės padėties ir nustatymui atei
ties darbų plianų.

Taigi dabartinė padėtis anot 
jų pačių komunistų nuomonės 
esanti šitokia:

Vieno darbininkų fronto obal- 
sis Lietuvoje ligšiol vis dar ne
prigijęs, nes tai galima tik es
ant darbininkų klasės masiniam 
judėjimui, kuriam vadovautų 
komunistai. Tokios masinės ko
vos Lietuvbje nebuvę, o vado
vybę tos kovos, kuri ėjo tai vie
nam tai kitam daikte, komuni
stų partija toli gražu ne visuo
met mokėjo paimti į savo ran
kas. Ligšiol praeidavę pro šalį 
komunistų partijos dėl jos silp
numo, kaip daugelis ūkio darbi
ninkų lygiai ir pramonės darbi
ninkų konfliktų. Komunistų* 
partija nemokėjusi taipgi tin
kamai pastūmėti juos į kovos 
kelią. Ligšiol neįstengusi paim
ti į savo rankas judėjimą prieš 
susitarimą su Lenkija ir nepa
sitenkinimą prieš Franci ją. Dė
ka tinkamai Lietuvos valdančių
jų sluoksnių politikai, pažiūra į 
Franci ją darbo žmonių dalyje 
pradedanti keistis į prielankią 
francuzų imperijalistams pusę.

Vieno fronto faktinas vykdy
mas Lietuvoje apsireikšdavęs 
beveik išimtinai kreipimusi ra
štu į tiesioginę kovą ir vado
vaujant jau prasidėjusia kova 
atskirose vietose. Tuo tarpu at
skiri bandymai susiartinti su 
darbininkais net iš “Darbo Fe
deracijos” kovojant už kasdie
nius darbininkų reikalus davę 
geras pasekmes. Pavyzdį to ga
lima esą rasti Šiauliuose. Ant
ras labai pavykęs pavyzdys — 
tai atsišaukimas į darbininkus 
iš “Darbo Federacijos” Kaune 
dėl konflikto Tilmanso fabrike.

Visos bendrosios kampanijos 
(vasarą tarp ūkio darbininkų, 
draudimo kampanija ir pagalios 
kampanija dėl paketimo įst: 
apie dvar. darbininkų samdy
mo) praėję arba praeiną nevy
kusiai, platesnių masių visai ne
pajudiną; apie komunistų par- 
tijk šitais klausimais plačios 
darbininkų masės visai nesuži
nojusios. Ligšiol L. K, P. visai 
nesugebėjusi traukti į šitą ko
vą darbininkus iš s. d. ir dar
bo feder.

Pagrindinė šito viso priežas
tis esanti komunistų organiza
cijų silpnumas, nutolimas jų 
nuo masių, nemokėjimas pagau
ti masių pulsą ir prie jų prisi
artinti, nemokėjimas vesti kam-- 
paniją (kovos) ir vadovauti 
dargi tokiems politiniams judė
jimams, kaip prieš susidėjimą 
su Lenkija. t

Vieno darbininkų fronto tak
tikai daug kliudė netikęs ko- 
mun. partijos organizacijų pa
statymas. Kom. partinės, o 
taipgi profesinės organizacijos 
turinčios būti sudarytos gamy
bos principu einant, tuomet 
kom. partijos jačeikos kasdie
niam savo darbe suksis tų ga- 
mybių (fabrikų, dirbtųjų, dva
rų ir k t.) darbininkų masių tar
pe.

Vykinant vieno fronto obalsį 
Klaipėdos krašte reikią kreiptis 
į vietos darbininkų organizaci
jas siūlant bendrus žygius da
ryti statant ekonominius, poli
tinius ir tautinius (prieš vokie
čių kalbos persekiojimą ir kt.) 
reikalavimus.

Tiek tai apie vieno darbinin
kų fronto sudarymą.

Komunistai savo komunisti
nę jaunuomenės sąjungą vadi
na rusiškai MKomsomolu” ir 
šiaip apibudina jo padėtį dabar
tiniu metu.

Komsomolas esąs nusitolinęs 
nuo darbininkų masių.

Ryšiai su kaimu beveik visai 
pasimetę.

Tarp besimokinančios jaunuo
menės nevedamas joks sistema- 
tingas darbas.’

Perdaug maža rūpintasi iš
leisti lietuvių kalba raštų.

Permaža kreipta domės, kad 
pagerinti finansus ir padaryti 
rinkliavas spaudos ir politinių 
kalinių”* naudai. %

PermAža prisilaikoma konspi
racijos, kas padauginą atiden
gimų skaičių ir mažina Komso- 
molo autoritetą.

Tokia tai padėtis Komunistų 
darbuotės Lietuvoje. Nors pa
staruoju metu komunistų Jbuvo 
tartasi kaip pataisyti savo par
tijos nusmukusią padėtį, bet ir 
čia jiems nepavyko, nęs Vidaus 
Reikalų Ministerija sulaukusi 
atatinkamo momento įvairioje 
Lietuvos vietose suareštavo ke
liasdešimt užsilikusių bolševikų 
ir tuo budu musų komunistų ju
dėjimas turės bent kuriam lai
kui visai apmirti.

X.

Chamizmas čia, cha
mizmas ten ’

Kad Amerikos lietuviuose yra 
ne maža chamizmo, į tai jau ne 
kartą buvo nurodyta. To cha
mizmo kupinai pasireiškia dagi 
musų laikraštijoj, ypač toj jos 
daly j, kur atstovauja Maskvai, 
ir toj, kur atstovauja Romai. 
Bet chamizmo netrūksta ir Lie
tuvoj, ir štai kaip dėl to vienas 
“L. žinių” bendradarbis savo 
korespondencijoj iš Šiaulių nu
siskundžia:

Jei Įneš esam tokie [chamai] 
ir kas nors iš šalies pasako, 
kad — tokie, tai susiriesdami 
ginamies, pykstam, neprisipažy- 
stam — visai nemanydami daž
nai chamiškos klaidos taisyti. 
Primink šiandien Lietuvos kle
rikalui, kad jis su savo politika 
žudo kraštą, tai jis tave išva
dins žydberniu, bematant pa
skirs vietą jo išgalvotoj pekloj 
ir bus baigtas kriukis. Teisybė 
akis bado — sako žmonių iš
mintis ir ji labai teisinga. Mes 
pykstam, kad kitataučiai mus 
vadina chamais, meškomis, ir 
net kalmykais nesigaili pava
dinti, tačiau jei apsidairysime į 
savo pasielgimus ir darbus tai 
priseis parausti ir nutilti. Ne- 
pykim kad Amerikos žurnalis
tai, nors ir vaišinti Lietuvoj, 
parvažiavę chamais mus išvadi
no. Aš čia, kaipo lietuvis rašau 
dėlto, kad skaudi toji vieta. Ne
manau ko nors mokinti arba 
paveikti, — ne, chamo nepatai
sysi, bet negaliu tylėti matęs to
kį chamišką pasielgimą, kaip 4 
lapkričio š. m. Šiaulių gimnazi
jos salėj. Klerikalams liepa tin

ka šliupas, Čepinskis, nepatinka 
visi ne jų mokslo žmonės, ir dėl
to negalėdami kultūringos ko
vos vesti, jie griebiasi chamiz
mo. 4 lapkričio Čia buvo gerb. 
Herbačevskio paskaita temoj: 
“Dvasia be vietos”. Jo paskai
ta, žinoma savotiška — su ra- 
ganomis ir vaidinuokliais, vie
nok yra tai mokslo žmogaus 
nuomonė ir kaipo toki — gerb
tina. Jos gali nepriimti, gali ne
sutikti, kultūringai polemizuo
ti, bet ne chamiškai oponuoti 
jai. Baigus Herbačevskiui savo 
temą, buvo apščiai rimtų klau
simų, į kuriuos jis atsakinėjo; 
vienas koks tai, matyt, be iš
auklėjimo subjektas atsistojęs 
iš tarpo kunigo Mažanavičiaus 
ir pono Petraičio, pasivelijęs 
sau beklausant juoktis, užklau
sė tokiu chamišku tonu ir taip 
kvailo dalyko, kad to ir kaimo 
bernas niekuomet nepadarys. 
Kalbėtojas tinkamai, žinoma, 
atsakė — kad jo protas purvi
nas. Ponas gi vietinės Semina
rijos direktorius Orlauskis, nors 
ne visai garsiai, tečiau prikai
šiojo iš vietos kalbėtojui žod
žius, kas kaiix> auklėjimo įstai
gos vedėjui ir inteligentui irgi 
neleistina. Galop, matyt, iš ku
nigų1 šnipukų — ateitininkų at
sirado toks Jdausimas ir dagi 
rusų kalba parašytas, kad, gir* 
di, kiek kalbėtojas gausiąs už 
tokius plepalus.... Paskui apie 
lenkų pažiūrą į Lietuvą. Į šį 
klausimą atsakant gerb. kalbė
tojas buvo kelis kartus per
trauktas triukšmingu publikos 
delnų plojimu, nes jis pasakė 
teisybę, kad kol kunigai valdys 
Lietuvą, ir jei ilgai valdys, tai 
lenkai beabejo su jais susitars, 
kajpo geri katalikai.

Išmokim galų gale gerbti nors 
žmogų ir tuomet savaime nusi- 
kratysime chamo vardo.

— Klajūnas.
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Kauniečiu susirūpinimas 
dėl “Kino” ”Nedorovės”
Kauno laikraščiai paskelbia 

šitokį įvairių Lietuvos darbuo
tojų parašais atsišaukimą:

Visuomene, Valdžia ir Tautos 
Atstovai, atsigodykite!

Jau kiek kartų buvo rašyta, 
kad musų kinematografai nesi- 
dąrbuoja kultūrai kelti, kad 
juųse nuolat rodomi ištvirku
sios, palaidos vaizduotės paveik
slai, kad filmų aiškinamoji kal
ba mažai ką teturi bendra su 
musų kalba. Kad tie skundai 
neperdėti, tai galima labai leng
vai įsitikinti nuėjus į vieną ki
tą Kauno •— musų sostinės! — 
“kiną.” Del šito bėdoj ame nuo 
pat musų respublikos įsikūri
mo, bet reikalas kažin nors tru
putėlį ar eina geryn. Jei bent 
musų siela eina grubyn, diržin- 
gyn, kad nebejaučiame, kol ji 
nedaužoma pačiu didžiuoju ne- 
dorovės kuju. Štai, pasiskaity
kit p. A. Petrausko straipsnį 
(žiur. “Lietuvos” 250 N.), kad 
numanytumėt, kokių pastangų 
nebedaroma su musų sielos į jau
dinimu ! Tai yra klaiku!

Bet, visuomene, Valdžia ir 
Tautos Atstovai, atsigodykime! 
Padarykime gal jau paskutines 
pastangas atsispirti toms sielos 
gadinamoms priemonėms, kurių 
teikia kelios dešimtys Lietuvoj 
taip gausiai lankomų “kinų!5’ 
Atsiminkime, kad musų sielai 
daro ar šiokios ar tokios įtakos 
kad ir mažiausias įspūdis, kad 
ir bet kokia aplinkuma. Tatai 
yra geležinis psichologijos dės
nis, nuo kurio mes negalime iš
trukti. Mes jam privalome tai
kytis! O jei mums rupi musų 
tautos rytojus, tai pirmučiau
sia turime griebtis gelbėti mu
sų vaikų ir jaunimo, nes jų 
opioms sieloms nedorovingoji 
aplinkuma pavojinga, lyg maro 
oras. (

Bet pats didysai kinų pavo
jingumas yra tas, kad nebema
tome jo didumo. Musų šimtą 
kartų mažesnės svarbos dalykai 
nuolat kalbami ginčijami, jiems 
straipsnių straipsniai skiriami 

laikraščiuose, o masinis musų 
tautos jėgų gadinimas beveik 
nepastebimas. Tyli dėl šio pa
vojaus ir musų partijos, tary
tum butų prMmpę savitarpių 
ginčų klampynėje. Ir todėl pa
vojus yra didesnis, negu atro
do.

Mes kreipiamės į Valdžią ir 
Tautos Atstovus. Jūsų rankose, 
gerbiamieji, yra priemonės už
kirsti tai pluštančiai nedorovės 
srovei! Mums žinoma, pavyz
džiui, kaip kultūringi yra Šve
dijos kinematografai, kurių fil
mai prižiūrimi švietimo minis
terijos. Kodėl gi panašiai nega
lėtų būti ir pas mus?

Mes tariamės neapsirinką, 
kad kinematografų sudorovini- 
mas yra tikra Jūsų pareiga. To
dėl iš Jūsų to ir tikimės.

Visuomene! spirkimės prieš 
pavojų! \

Prašom kitus laikraščius at
sispausdinti šį musų šauksmo 
balsą.

Prof. M. Reinys.
Gyd. gen. 'Įeit. Nagevičius.

J. Vokietaitis.
Kan. Juoz. Stakauskas.

Kun. P. Dogelis.
Kan. Tumas Vaižgantas. 

Prof. prel. A. Dambrauskas.
Mykolas Biržiška, 

didelis kinematografo 
mėgėjas ir šalininkas.
Justinas Strimaitis.

Ant. Bružas.
Prof. K. Būga.

Prof. Iz. Tamošaitis.
Gyd. kap. Petraitis Med. , 
Korporacijos “Fraternitas* 
Lithuanica” Pirmininkas.

Prof. Pr. Dovydaitis.
■ A. Varnas. *

Jonas Rinkevičius.
Vyr. Įeit. Kepalas.

A.' Vireliunas.
Inž. A. Kondrotas.

Matas šalčius.

Kaip lenkai engia lietu
vius Vilniuje

___________U.- )

Lietuviams smaugti prošepanai 
neniekina dagi Juodosios 

Rankos priemonių.

Vilniaus “Lietuvos Rytai” š. 
m. lapkričio 22 d. leidiny štai 
ką rašo:

Pereitos savaitės gale vieno 
Lietuvių Draugijos nukentėju- 
siems dėl karo šelpti Centro Ko
miteto narių adresu buvo gau
tas laiškas, kuriame iš visos 
lietuvių veikėjų eilės buvo pa
reikalauta 200 dolerių. Jeigu ši
tie pinigai nebusią sumokėti, 
tai į 30 su viršum asmenų, ku
rių dalis laiške išvardyta, busią 
persekiojami, ištremti arba Lu- 
kiškio kalėjiman sukimšti, kai
po palaiką kontaktą su Kaunu 
ir kaipo lenkų priešininkai. Lai
ške sakoma, jog tų pinigų rei
kalaują politinės policijos agen
tai, kurių rankose esanti anų 
visų lietuvių byla. Toliau nuro
doma laikas, vieta ir net paro- 
lė (sutartas žodis) pinigams 
įteikti.

Suprantama, kad niekas tų 
pinigų nenešė, nes niekas to
kiais atvejais pinigų nemėto. Iš 
karto buvo aišku, jog tai yra 
šantažas. Tik kurios rųšjes? 
Daugeliui įstrigo į akį lenkų de- 
fenzivos valdininkų vardas, ku
riuo dengiasi anie šantažistai. 
Buvo dar nuomonių, jog gal bus 
taip sau anonimas ar ir tiesiog 
išdykavimas. Bet paskutinė ver
sija veikiai neteko pagrindo, 
nes buvo gautas ir antras laiš
kas, kur dar griežčiau grąsoma, 
jeigu paskirtu laiku nenuneštų 
reikalautų pinigų, ir nurodoma 
jog juokauti laiškų autoriai nė 
nemaną. Be to, šitame laiške 
kviečia lietuvių atstovus pasi
kalbėti asmeninai. Ir vėl nuro
doma vieta ir laikas.

Tartis, žinoma niekas nėjo, 
bet vis dėlto buvo patikrinta, 
ar pasakytu laiku ateis kas nors 
nurodyton vieton. Pasirodo, kad 
atėjo trys vyrai, kurių skaičiui 
pažinta vieną asmenį, jau iš se
niau įtarimą savo elgesiu.

To dar maža. Tuoj po neįvy
kusio “pasimatymo” lietuvių 
Poliklinikon atsilankė vienas 
vyrukas, kuris d-ro Alseikos 

(pirmutiniame laiške buvo iš
vardyta keletas asmenų ir Po
liklinikos personalo) ’ paklausė, 
ar maną lietuviai mokėti reika
laujamą sumą, čia pat parodė 
legitimaciją, defenzivos vardu 
išduotą, tik pavardės nenorėjo 
iškelti aikštėn, ir ją pirštais už
dengė. Pridūrė dar, jog prie to 
laiško autorių jis neprigulįs, ir 
tik jų paprašytas atėjęs pasi
teirauti.

Laiškuose pažymėtina du da
lyku: viena, pretendavimas pa
sirodyti turint tikrų informaci
jų, pavyzdžiui gana tiksliai nu
rodyta išvardytųjų asmenų ei
namos pareigos ir adresai ir an
tra, kai kurie lituanizmai (kaip 
ir lietuvio rašyta). Sugretinus 
šiuos ir dar kitus faktus, vėl la
biau paaiškėjo įtariamo asmens 
dalyvavimas šitame šantaže.

Pradėjus tiems šantažistams 
akiplėšų budu lįsti prie įstaigų 
ir asmenų, buvo nutarta pra
nešti apie tai kriminalinei poli
cijai, įteikiant gautuosius laiš
kus. Bet praėjo keletas dienų, 
o jokių tardymų iš jos pusės 
arba nors didesnio susidomėji
mo nematyt.

Nė vienas tų šantažistų dar 
nėra suimtas. O tuo tarpu tie 
chuliganai patys lįste lenda-aky- 
sna, ir lietuvių visuomenė pir
štu prikišamai juos rodo.

Iš to visa matyt, jog santy
kiai Vilniuje virto visai nenor
malus. Vilniaus gyventojai ati
duoti arba banditų rankosna, su 
kuo dar galima butų kovoti, ar
ba, kas pikčiau, čia susidarė 
kaž kokia “čeką”, kurios dar-, 
bai darosi labai panašus į boL 
ševikų čekų darbus, apie ku
riuos paskutiniu laiku taip pla
čiai pranešta pasauliui Lozanoj 
(Vorovskio — Konradi byla). 
Juk po šitokių Vilniaus “čekis
tų” darbelių tik vieno žingsnio 
bereikia — ir žmogų kiekvieną 
valandą gali užmušti, nušauti, 
ką tik nori, vien tik dėl to, kad 
galėtų dolerių pasipelnyti....

Esty-LatviŲ sutartys
Estų- latvių ginčai, kurie tę

sėsi ketverius metus, pasibaigė 
pagalios sutartimi dėl si^nų, 
muito ir apsigynimo sąjungos.

Abi valstybės atsisako nuo 
karinių pretenzijų savo tarpe. 
Latvija pripažysta pagalbą, ku
rią ji gavo iš Estijos, ir sumo
ka 30 mil. estų markių, kaipo 
pašalpą estų karo invalidams.

Sąjungos’ sutartis susideda iš 
10 punktų: 1) imasi laikytis 
taikos politikos ir padėti vysty
tis ekonominiams santykiams, 
ypač su kaimynėmis Pabaltės 
valstybėmis; 2) viena kitai pa
dėti politikoje ir diplomatijoje; 
3) viena kitai padėti, jei kas 
be priežasties užpuls, 4) kaip 
padėti, kita sutartis dėl to bus 
padaryta; 5) nevalia vienai be 
kitos daryti atskiras sutartis, 
6) kilus ginčams, rišti juos teis
mu; 7) tartis su trečiąja vals
tybe reikia abiejų sutikimo; 8) 
sutartis daroma 10 metų; 9) su
tartys registruojama Tautų 
Lygoje ir 10) patvirtinus sutar
tis, raštais apsimainoma Rygo
je.

Buvusieji, baronai šnipi
nėja ir organizuojasi

».,! . .Į—- II

Tokiu pavadinimu paskelbė 
straipsnį latvių “Socialdemo- 
krats” 247 N. iš 4. £1 š. m. ži
nias apie vokiečių baronų or- 
ganizavimąsi suteikė Latvijos 
atstovas Lietuvai p. Seija. štai 
ką jis sako:

Pabaltės bajorų organizacija 
veikia Vokietijoje, ji turi kari
nio pobūdžio. Apie ginkluotą 
baronų žygį prieš Pabaltės vals
tybes negali būti kalbos ir vi
są savo viltį jie sudeda Euro
pos suirutei. Dabar jų organi
zacijos pasitenkina naujų na
rių suradimu ir šnipinėjimu 
Latviuose ir kitose Pabaltės 
valstybėse, šitų organizacijų 
šnipai nekartą per Kauną buvo 
atvykę Latvijon. Kelios savai
tės atgal vienas jų buvo susto
jęs Kaune ir dalyvavo medžiok
lėje. Pabaltės valstybėse šitie 
šnipai įdomaujasi kariuomene...

Penktadienis, Gr. 14, 1923

Latviai šitų žinių dėka jau 
daro tinkamas išvadas. Įdomu, 
ar žino apie vokiečių baronų gas- 
trolius Lietuvos valdžia?

Graiky monarchistai
Pernai įvyko Graikijoje re

voliucija ir steigiamasai susi
rinkimas turi nuspręst, ar Grai
kija bus monarchija ar respub
lika.

Steigiamojo susirinkimo pa
būgo monarchistai ir generolu 
Metaksos vedami spalių mene
sį jie sukilo. Liaudis ir didžioji 
kariuomenės dalis pasiliko išti
kimos pernykščiai revoliucijai: 
tegu pati liaudis savo susirinki
me sprendžia, \ kokia turi būt 
tvarka. Po kelių susirėmimų 
generolas Metaksa turėjo pasi
duoti.

Dar kraštas nenurimo, da 
drumždžiasi monarchistai, bet 
matyti, jie nerado užuojautos. 
Metaksos sukilimas likviduoj a- 
mas.

< Iš Klaipėdos Krašto
Laukia Lietuvos Operos ir Dra

mos atvažiuojant.

Klaipėda. [P. L B.] — “Au
kuro” Draugija nutarė parsi
kviesti Klaipėdon Lietuvos Val
stybinę Operą ir Dramą visai ei
lei gastrolių. Be to žadama reng
ti koncertų ir vaidinimų visa
me Klaipėdos krašte.

žymių svečių, apsilankymas.

Klaipėda. [P. L. B.] — Lap- 
kričio 8 dieną Klaipėdon buvo 
atvykę Latvijos Įgaliotasai Mi- 
nisteris Lietuvai p. Seya, buvu
sia Lietuvos Atstovas Ameriko
je p. Čarneckis ir Amerikos New 
York Timeso Bendradarbė p. M.
Spence. Svečiai domėjosi Klai
pėdos krašto ekonomine padėti
mi, aplankė uostą bei kaiku- 
riuos fabrikus, ir tą pačią die
ną apleido Klaipėdą. Panelė M. 
Spence iškeliavo Vokietijon.

"uEROVes skYRIUo 
ui i u Ui u H t i n rri ramto Atj ni; 
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.
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VAIKŠTINĖJIMAS
Nėra'paskirto laiko, kada kūdikis 

turėtų pradėti vaikščioti. Tai priklau
so nuo jo abelno augimo, o ypač są
narių. Abelnai kalbant, kūdikis turė
tų pradėti eiti apie metus laiko — 
bet neKurie pradeda dar vėliau.

šiame dalyke svarbiausia yra at
minti, kad nereikia raginti kudikj var
toti savo sąnarius jei tie nėra per- 
stiprųs. Nėra jokios naudos jei kūdi
kis pradės vaikščioti anksti, ir ank
stumas nerodo jo protiško išsivysty
mo. Nekurios motinos verčia kūdikius 
anksti, vaikščioti, nes joms smagu 
arba gali pasigirti kaimynėms.^ Bet 
tokis papratimas yra labai neišmin
tingas ir gali pažeisti kūdikį.

Gamta pati gali geriausia nusprę
sti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Kada kūdikis pajunta užtektinai spė
kos, jis pats bandys «eiti, bet pirm 
to nereikia jo raginti. Jei po dvylik
to mėnesio jis nei nerfiano bandyti, 
tai pasitark su gydytoju.

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos augs stipryn ir vikryn jei duo
si geriausią priežiūrą ir maistą. Vik
ri ir stipri sveikata yra dalis dau
gelio tūkstančių vaikų, kurie buvo 
išauklėti ant Ea^le Pieno, kaip dė
kingos motinos liudija, šioms moti
noms nėra geresnio maisto ir pasek
mių kaip Eagle Pienas. Saugu sa
kyti, kad daugiau vaikų tapo išauk
lėta ant Eagle Pieno, negu ant visų 
kitų dirbtinių maistų krūvon sudėtų.

Neeksperimentuok su kūdikiu davi- 
nėjant abejotiną maistą. Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių 

maistas, nes jame nieko kito nėra 
anart gryno pieno ir gryno cukraus. 
Nėra jokių abejonių apie jo grynu
mą arba puikias pasekmes. Gydyto
jai rekomendavę Eagle Pieną tuk- 
stantiems ir tukstantiems kūdikių, 
kurie buvo nedaaugę ir menki. Eagle 
Pienas yra lengvai suvirškomas ir 
patikėtinas kūdikių penėjime.

Skaityk šitue straipsnius kas savai
tę ir pasidėk attiči^j.
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Albertas Ūdras.

Iš Mokslo Srities
Senovės Egypto civilizacija

Dabartinis susiinteresavimas 
Egyptu.

Del priežasties pernai atras
tojo Senovės Egypto valdono 
Tutankhameno kapo, kuris išbu
vo nepaliestas tokiame išpuoši
me ir įrengime, kaip kad jis bu
vo kada tą valdoną paladojoja- 
me, keletą tūkstančių metų 
atgalios, šiandien visoje pasau
lio spaudoje duodama labai daug 
aprašymų apie tą kapą ypatin
gai ir apie Egyptą abelnai. Tas 
kapas su daugybe brangių daik
tų ir tos gadynės įvairių rakan- 

. dų tikrai labai žingeidus. Jame 
galima matyti kokie rakandai 
buvo naudojami, kaip ir iš ko jie 
buvo padalyti. Tas kapas duoda 
tikrą atvaizdinimą tos senos 
gadynės žmonių gyvenimo.

Tutankhameno Kapo atradi
mas yra turtingiausis, kokis 
musų gadynėje buvo rastas, bet 
tai nėra vienintelis. Daugybė 
karalių ir valdininkų kapų tapo 
atidengta tirinėtojų bėgyje pa
starųjų 150 metų. Iš kapuose 

t esančių liekanų tat ir patiria
ma apie senovės Egypto žmo
nių gyvenimą, civilizaciją ir 
kultūrą. Nė viena iš kitų seno
vės šalių, kurios gyvavo laike 
Senovės Egypto buvimo, nėra 
palikę taip daug tikrų liekanų 
kaip kad Egyptas.

Tas paeina iš to, kad Egyp
to oras labai sausas ir paliktie
ji paminklai labai gerai ir ilgai 
užsilaiko, šalyse, kur daug lie- 
taus ir drėgnumo, ten palikto
sios liekanos greit supusta, ar
ba apauga krūmais ir medžiais. 
Taip va, Meksikoje, kur gamta 
gausi greitu ir trąšiu augmenų 
augimu, ten likusios gana aukš
tai civilizacijoje stovėjusių Aze- 
kų miestų ir palocių liekanos į 
kelias dešimtis metų po to kai 
ispanai juos išgriovė, taip ap
augo giriomis, kad daug jų vi
sai nebegalima rasti. Daiktai, 
kaip va mediniai rakandai arba 
audekliniai dalykai prie tokių 
aplinkybių greit supusta ir ne
palieka jokių ženklų.

Nežiūrint kad Egyptas gana 
žingeidi šalis ir šiandien, bet 
musų visuomenėje gana mažai 
žmonių randasi kurie šiek tiek 
daugiau apie tą šalį žinotų. Kai- 
kurie, ypatingai lankiusieji 
mokyklas pamena, kad Egyptas 
tai šalis šiaurinėje Afrikoje ir 
turi apie suvirš 10,000,000 (su- 
lyg 1917 metų statistika tai bu
vo 12,750,000) gyventojų. Kad 
Egyptas turėjo gana aukštą ci
vilizaciją, kuomet visoje Euro
poje da buvo barbarizmas, — 
visa tai nedaugeliui žmonių ži
noma. Taigi, kad ir labai trum- 

\ pai, yra verta susipažinti su tos 
4 šalies geografija, istorija ir jos 
praeities nuveikimais.

šalies geografiniai ruožai.
Egyptas randasi Afrikos 

šiaur-rytiniame kampe. Iš šiau
rių jį apiplauna Viduržemių Jū
rės, iš rytų jį įtveria Sinajaus 
pustynė ir Raudonosios Jūrės, iš 
pietų Anglo-Egypto Sudanas,- iš 
vakarų Franci jos Sachara. Visa 
šalis užima 363,181 ketvirtainių 
angliškų mylių. Bet iš to plo
čio suvirš 29/30 dalys yra smil
tynų pustynės, apdirbimui ne
tinkamos. Žmonių išsilaiky
mui tinkamos žemės randasi 
tiktai 12,000 ketvirtainių my
lių, tai yra tiktai 4/5 dalis tokio 
ploto, kokį užėmė senoji Kauno 
rėdyba. Ir ant to mažo ploto 
gyvena suvirš 12 milijonų žmo
nių!

Tasai žmonėms gyventi tin
kamas plotas, tai klonis, kuriuo 
bėga Nilo upė. Tasai klonis iš 
rytų ir vakarų įtvertas aukštu 
krantu, susidedančių iš šmilti- 
nio akmens, vietoms pasiekian
čių apie 2,000 pėdų aukštumo. 
Tie krantai pasidarė iš Nilo iš- 
griaužimo sau dabartinio klo
nio per Sacharos pustynę. Pat
sai klonis siauras: vietomis jis 
siauresnis kaip pusę mylios, o 
kitose vietose siekia iki 30 my
lių platumo. Tiktai kur Nilo 
lipė pasidalina į rankoves, tai

yra prie jos deltos, tasai klonis 
pasidaro įžymiai platesnis. Nuo 
Nilo deltos aukštyn, pietų link, 
per 800 mylių tęsiasi tasai siau
ras klonis.

Nilo upė turi apie 3,700 my
lių ilgio, iš kurio ji apie 900 
mylių savo paskutinės kelionės 
į Viduržemių Jūres atlieka per 
Egypto teritoriją. Kas metąiįį 
birželio mėnesyje Nilo upė; 
pradeda tvinti ir apie pirmą 
spalio ji esti užliejusi visą klo
nį, kuris tada atrodo tarsi kokia 
ilga jūrių pertaka. Tiktai kai
mai ir miestai pastatyti aug- 
štesnėse vietose lieka neapsem
ti ir atrodo kaip kokios salutės. 
Nuo pradžios spalio mėnesio 
vanduo pradeda slūgti ir pabai
goje lapkričio visas klonis vėl 
sausas. Upė savo užliejimu ne
tik gerai išmirkina žemę, bet 
da palieka ant jos iš kalnų at
nešamą mineralinę trąšą, ir pa
daro visą klonį labai derlingą. 
Tasai upės užtvinimas įvyksta 
dėl didelių lietų ir tirpstančių 
sniegų kalnuose, per kuriuos ji 
bėga iš pradžių. Pačiame Egyp- 
te, išskyrus pačią šiaurinę jūri
nę uostą, liet'aus kaip ir nėra. 
Jeigu lyja, tai labai retai ir vi
sai neužtektinai augalams pa
laikyti. Kad išauginti javus ir 
vaisius, laukai ir daržai laisto
mi per visą augimo laiką. Tuo 
tikslu visas klonis išvagotas ka
nalais.

Istoriniai ruožai.
Ačiū šalies dideliam derlingu

mui, žmonės apsigyveno joje 
labai, labai žiloje senovėje. 
Egyptas tai viena iš šalių, kur 
civilizacija pirmiausiai prasidė
jo. Jau apie 5,00Q metų pirm 
Kristaus ten žmonės žinojo 
kaip gaminti puodus, austi, ka
nalus pravesti laukų ir daržų 
laistymui, bet metalų vartojimo 
da nežinojo, žmonės gyveno iš 
nendrių statytose arba molio 
drėbtose buveinėse, šalį valdė 
įvairus savarankiai valdininkai.

Visa-šalis tapo sujungta po 
viena centralizuota karaliaus 
valdžia apie 4,500 metais pirm 
Kr. 'Visa senovės Egypto isto
rija skaidoma į tris laikotar
pius, vadinamus imperijomis. 
Senosios imperijos laikotarpis 
rokudjamas aplamai nuo 4,500 
iki 2,600 metų pirm Kr. Iš pra
džių, pirmutinius /l,600 metų 
valdė centralizuota valdžia ir 
šalis pasiekė savo didžiausios 
to laikotarpio didybės ir puoš
numo apie 3,000 metus pirm 
Kr. Po tam centralinės valdžios 
galia pradėjo žlugti, įsivyravd 
įvairus lokaliniai dvarininkai.

Vidurinės Imperijos laikotar
pis rokuojama nuo 2,600 iki 
1,575 metų pirm Kr.. Pradžioje 
šio laikotarpio šalis vėl pasiekė 
savo galingumo ir puošnumo, 
bet į pabaigą ją užkariavo sve
timšaliai vadinami Hiksai. Už
kariautojai buvo barbarai, bet 
po įtaka vietinės civilizacijos jie 
greit persiėmė kulturingumu ir 
susiliejo su vietos gyventojais.

Naujoji Imperija skaitosi nuo 
pabaigos Vidurinės iki šalį už
kariavo romiečiai 30 metais 
pirm. Kr. Pradžioje šio laiko
tarpio Egyptas tretį sykį pra

žydėjo visame savo puošnume 
525 metais pirm Kr. šalį užka
riavo persai, o 332 metais ją už
ėmė Aleksandras Didysis ir jos 
valdymą pavedė savo generolu 
Ptolomėjui, kuris, Aleksandrui 
mirus, pasiskelbė šalies kara
lium. Jam ir jo giminei valdant 
šalis paskutinį sykį sužibo ir 
galingumo, ir žinojimo, ir puoš
numo atžvilgiais. Ptolomėjaus 
dinastija pasibaigė su karalie
ne Kleopatra, kurios valdymo 
laiku šalį užkariavo romiečiai.

Kontribucija civilizacijai.
Ačiū šalies gamtinėms sąly

goms žmonės ten negalėjo tin
giniauti. Jie turėjo javus sėti 
tuomet, kai upė atslūgdavo; kad 
neišdžiutų, apsėtąsias dirvas ir 
apsodintuosius daržus visą lai
ką turėjo laistyti. Tas reikalavo 
daug ir neatlaidaus triūso ir 
tvarkos. Kad žinoti, kaip toli 
sekantis upės užtvinimas, rei
kėjo turėti laiko skaičiavimai, 
čia tat ištobulinta laiko matavi
mo būdas, kurį vadinamė ka
lendorium. Iš užrašų žinome, 
kad kalendorius Egypte buvo 
naudojamas jau 4,241 metais 
pirm Kr. Jų kalendorius turėjo 
12 mėnesių po 30 dienų kiekvie
nas; likusios penkios dienos bu
vo švenčiamos pabaigoje metų, 
kaipo metinė šventė.

Kitas svarbus egyptiečių iš
radimas, tai raštas. Istorikai 
ginčijasi tuo klausimu: vieni 
tvirtina, kad raštą iš kitų tautų 
jie išmokę, kuomet didžiuma 
priešingai aiškina. Faktas’visgi 
yra, kad jų rašto vystymasis 
daugiausiai turėjo įtakos į eu
ropinių alfabetų išsivystymą. Iš 
pradžių jų raštas buvo hierog- 
lifinis (paveikslinis), vėliau jie 
pradėjo vartoti tiktai tam tik
rus paveikslus, kurie išreiškė 
žodžio skiemenis, galop jie išmo
ko vartoti tiktai 24 ženklus, iš
reiškiančius vien tik garsus, iš 
kurių galima sustatyti by žo
dis. Tie ženklai reiškiantys gar
sus tat ir buvo pirmutinis alfa
betas, kurį egyptiečiai jau pra
dėjo vartoti kur kas anksčiau 
negu 3,000 metai.pirm,Kr.

Kadangi rašymas ant akmens 
arba molio užima daug laiko ir 
neparankus, tai egyptiečiai taip
gi išrado ir popierą. Ji buvo ga
minama iš tam tikros vandens 
nendrės, papyrus. Jie taipgi ir 
rašalą išrado.

Didžiausis atradimas, kokis 
buvo žmonijos istorijoje po ug
nies atradimo, kas atsitiko apie 
50,000 metų pirm Kr., buvo iš
mokimas vartoti metalus. Egyp
tiečiai vartojo varį kur kas ank
sčiau negu 4,000 metai pirm Kr. 
Varį jie užtiko Sinojaus pusty- 
nėje. Kad padarius varįz kietes
ni, prie jo primaišydavo cino ir 
gaudavo žalvarį, iš kurio gamin
davo įvairius įrankius, žalvarį 
jie mokėdavo taip įgrudinti, kad 
jis būdavo taip kietas kaip šių 
dienų plienas. Tokių kietai grū
dintų įrankių pagalba jie galėjo 
apdirbti kiečiausius akmenis, 
kaip va dioritą.

Jie taipgi atrado kaip gamin
ti stiklą, ir šiandien įvairiuose 
atrastuose kapuose randama 
įvairių, gražiausių spalvų stik
linių daiktų: bonkų, vazų, dė
žių, karolių, ir panašiai.

Jųjų lininiai audeklai taip pui
kiai nuausti, kad reikia vartoti 
padidinamas stiklas kad atsky-

rus jį nuo stiklo. Jie ausdavo ir 
puikiausio rašto kaurus.

Jųjų moliniai indai, kuriuos 
galima matyti įvairiuose muzie
juose, yra labai puikaus darbo. 
Jie taipgi gamindavo labai plo
nus ir puikius indus iš diorito.

Religinės idėjos.
Egyptiečiai, kaip ir kitos tau

tos, tuose laikuose turėjo dau
gybę dievų. Veik kiekvienas kai
mas turėjo savo ypatingą patro
ną. Tik šaliai susiliejus į vieną 
centralizuotą karalystę atsirado 
keletas įžymesnių dievų, kurie 
tankiausiai buvo sostinės vieti
niai dievai. Be tų šalies dievų, 
kurie visur turėjo būt garbina
mi, kiekviena apielinkė pasilai
kė savo vietinius dievus. Jie 
taipgi tikėjo, kad jų dievai gy
vuoja gyvūnuose; taip va Mem- 
phis miestas tikėjo, kad dievas 
gyvena tam tikrame jautyje. 
Kada tas jautis numirdavo, tai, 
jų manymu, dievas pareidavo į 
tokios pat išvaizdos kitą jauną 
veršiuką. Kitose vietose garbi
no tokiu jau atžvilgiu ožius, dar 
kitur kates, šunis, krokodilus 
ir tt. Vienok vėlesniame laike 
jųjų pažvalgos į dievybę priėjo 
prie 'monoteizmo (viendievy- 
bės). Viename užraše apie die
vą skaitome: “Jis yra vienin-i 
tėlis ir tikras dievas; jis gyve
na nuo pradžios ir jis yra gyvy
bė; jis yra sutvertojas dan
gaus ir žemės ir visko, kas ant 
jps randasi.” Jie taipgi išvystė 
tam tikras dorinio gyvenimo 
taisykles, kurios skamba labai 
panašiai į Mozės Dievo Prisaį- 
kymus. Atrodo, kad Mozė, ku
ris kaipo mokytas žmogus ži
nojo tuos egyptiečių prisaky
mus, kada panorėjo juos įtvir
tinti žyduose, tai bijodamas, 
kad jie neatmestų, jeigu jis pa
sakys jų tikrą šaltinį, jis pa
skelbė kad gavęs juos nuo Je
hovos, žydų dievo.

(Bus daugiau)
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GERE. Naujienų «kai- 

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurio# 
skelbiasi Naujienose. |

Šeštadieny
Taupymo Skyrius First Trust

* ir Saving Banko

ATDARAS VISA DIE
NA LIG 8 VALANDOS

Tas yra paranku netik musų 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tu, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
nafidą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

f~7 * r |'"F 1
r irst 1 rust and 
Savings Bank

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

Šio banko atakas yra valdomas per stakholderius iš 
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resoms viršija $850,000,000.00.

D e a r b o r n, M o n r o e ir Clark Gatvių
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1 Artistiška Fotografija 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St., kampas May St.
Kalbame lietuviškai
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Garsinkities “Naujienose”

VIDURNAKTI SU KRUP’Ų.

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau išrišo šį klausimą su užsiganėdi- 
iimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s dessco tuojaus prašalina krupą 
į keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaibtas kūdikis nuo jo ne- 
vems. Šio vaisto daugiau 4 parduoda
ma negu kokio kito Amenkoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute
liukas — vertas $50.00, 2 yal. ryte.

Phone Yards 0987

FASHION CIOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St, 
Chicago.
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Į BOSTON SHOE STORE š 
* 3435 SO. HALSTED ST. Blvd. 2963 į
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J MUSŲ METINIS KALĖDINIS g
2 ČEVERVKU IŠPARDAVIMAS 5

dabar einasi.
čia jus pirkit jūsų Kalėdines dovanas ar šli-<> JT 

W perius pasipuošimui ant švenčių ir sutaupykit JT 
H 40%; Z
Ll čia visuomet puikiausi styliai dėl Moterų,
įj Vyrų ir Vaikų. ‘ w
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KALĖDŲ DOVANOS ČIA
rios groja operas, koncertus ir šiaip artistų dai

me visokių mašinų ir visų iš

dirbysčių, jų kainos nuo

ir augščiau

MUSŲ ARTISTIŠKI KALENDORIAI

užpildytas
- puošian- 

labai 
tinkama dovana visiems ant 
Kalėdų. Kaina tik

Puikus grojikliai pianai su 
liampa pasirinkimui 
riausią Kalėdų 
dos linksmina

Kampiniai telefono stale 

liai. Puikios išvaizdos vaiz

Victrolos — Brunswick ir kitos — Mašinos ku

dipgo stiliaus — tinka visur

Kvietkininkas 
gyvomis gėlėmis 
tis visus kampus

LINE

minimą savo namuose. — Turi

Tik užsiorderiuok, o turėsi visą pasilinks

nas. Praleiskite smagiai Kalėdas jūsų namuo

dovana. Visa- į J
— kada nori^p

ir augščiau
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RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio Skausmo

Ruptura nužemina žmogaus jieV 
gas. Su ruptura žmonės visuomet 
selnka žemyn, jie padaro daug ma
žiau. Daug firmų atsisako samdyti 
žmonių kurie turi rupturą, nes jie 
padaro mažiau sau ir kompanijai. Iš- 
gydykit savo rupturą dabar geriau
siu, lengviausiu ir greičiausiu budu. 
Jus uždirbsite dividendus būdami 
sveikais ir turėsite daug smagumo. 
Gydanties mano metodu jums nerei
kės išlikti iš darbo.

Skaitykit ką Mr. Paszkowski sako:
“Per dvyliką metų aš turėjau di

delio skausmo ir nesmagumo su dir
žu, kad palaikius rupturą ir puse to 
laiko aš negalėjau jos palaikyti. Pa
skiau aš nuėjau pas Dr. Flint ir likau 
išgydytas. Tai buvo puikus gydy
mas. Aš beveik netikėjau, kad rup
tura gali būt išgydyta taip greit ir 
taip lengvaj. Aš nežudžiau laiko iš 
darbo ir aš esu dabar visai sveikas 
ir rodosi, kad aš niekuomet neturėjau 
rupturos”.

Anton Paszkowski,
2841 So. Farrell St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš išgydau pasididinusias kojų gy

slas be peilio, skaumo arba išlikimo 
iš darbo. Mano pačio metodu. Jus 
negalite gauti kitur tokio gydymo. 
Padaro kojas faip dailias ir gražias, 
kaip vaiko.

SPECIALIS PRIŽIŪRĖJIMAS 
MOTERŲ. PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergAh iki 
s:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

t................. . ..........—*
Jau išėjo iš spaudos populerus 

mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys: |

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, Vž m. 6 L, atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
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Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai
- . -- ----- -----

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?
Kas laimės Ghevorlet sedaną vertės $920?

Kas laimės Fordą vertės $428.73?
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ...................................

' 3355 So. Morgan St., Chicago, III.
FRANK ŠOVA, ...........................................-.................

4014 So. Rockwell St., Chicago, III.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, .......................................

3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
LEON SHWEGZDA, ............................. ......................

4917 W. 14 St, Cicero, III.
TONY WILLIS, ..................................................... -......

856 W. 122nd St., Chicago, III.
MISS L. NARMONTA, ................................................

3223 Parnell Avė., Chicago, UI.
ANTON GUDAVIČIUS,......................................... —

P. O. Box 358, Benton, III.
ANTHONY SHARKIS,  ....................... ..................--

942 W. 34th St., Chicago, III.
ANTON PAKŠYS, .......................... -........................

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
KAZIMER YUCIUS, ................  ........

1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.
CAZIMER RAŽAS, ................. ......................................

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, IU.
L. BUTKEWICZ, ........................ ....................................

2502 W. 69th St., Chicago, III.
KAZIMER STALMOKAS, ..........................................

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

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

1530 So. 49th Avė., Cicero, III.
WM. SHIMKUS, .......................................... -.................

3817 So. Emerald Avė., Chicago, IU.
JOSEPH SPRING, .......... x....................

6059 So. Kilder St., Chicago, IU.
MISS ANNA PORITZ, .................................................

1900 Racine Avė., Racine, Wis.
J. JAKSAWICZ, .............................-...............................

1509 Harvey Avė., Oak Park, III.
JOHN YURKŠAITIS, ............. ......................................

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

10929 So. State St., Chicago, IU.
WM. RIPALAS, ..............................................................

618,900

568,300

530,250

384,000

315,000

300,100

249,700

232,300

219,000

216,600

211,400

160,500

136,000

131,006

119,000

65,100

59,700

52,200

47,100

47,000

47,000

47,000

Arėsi tame būry prie išlai- 
mėjimo brangią dovanu, 
paaukuotų išlaimėjimiii 

per Naujienas?
Dabar dar yra laikas dirbti! 

“Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys sąvaitės, bet per tą laiką 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamą.

čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimą 
Naujienų cirkuliacijos, už pasie
kimą platesnės minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudą iš jų sem
tų.

Naujienų darbuotojams — 
kontestantams yra atdara visi 
keliai. Jie gali eiti į žmones ir 
raginti juos užsirašyt Naujienas 
ir užrašyt savo giminėms gy
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali 
prašyt savo draugų, savo pažį
stamų ir giminių, kad kiekvie-

...

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

Chicago, UI.
P-IA MILĖ

3619 
Indiana

PAULAUSKIENĖ 
Deodor St.,

, Ind.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

Unionviile, Mich.
JOHN JASULEVIČIA, .... ..........................................

Box 58, Valier, Pa.
KANSTANTAS dulka, .................................. X......

Milladore, Wis.
KAZIMER POCIUS,.............................. ....-*.................

12053 So. Halsted St, Chicago, III.
A. MUKEVICH..................................<........................

3240 Emerald Avė., Chicago, III.
MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ, ............................

1817 String St., Chicago, III.
JAMES ATVVILL, .......................................................

42,600
CHAS. H. BERRIGAN 

Kontesto Vedėjas.

padėtų jam gaut kuo dau-

1012 Geneva St., Racine, Wis.
MIKE BUDAS, ..............................................................

7018 Eggleston Avė., Chicago, III.
JONAS BREHANSKAS, ............................................

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

4353 So. Campbell Ace., Chicago, UI.
KAZ. BRAZEVIC, ........................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
Misą ROSE EIDUKAITĖ, ..........................................

1134 W. 18th St., Chicago, III.
JOE GRECIAS,.............................................-................

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

3429 So. Union Avė., Chicago, UI.
SIMON JUODSNUKIS, ............k.......... -...

Freemonsforth, III.

40,000 |IiaS . . .. , . i i i ’ i •
'giausia skaitytojų, kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už 
jį, kam tik pasitaiko progų gaut 
vieną kitą skaitytoją. Atminkit, 
jog viena metinė prenumerata 
reiškia 12,000 balsų! *

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimą. čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova
nų, pradedant naują, gražų 
Columbia Sedan, vertą $1700 
baigiant $5 auksu. Visiems eis 
yra lygi progą' laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arbs 
paskutinę vertės $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerą pradžią, kiti turi menkes
nę pradžią, bet lyg šiol dar nč 
vienas nėra laimėtoju ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus, 
Iki užbaigos kontesto dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tg 
laiką, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti kelioliką kartų.

Nereikia nusiminti.

40,000

40,000

37,500

5,000

50,500

5,000

5,000

59,000

5,000

5,000

5,000

5,600

KAZIMER RAŽAS, 
4438 SOI Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus

gabus ir šiame konteste lošia la
bai svarbią rolę.

ir

LEO SHWEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

ANTON PAKŠYS, 
220 Miiwaukee Avė.

Kenosha, Wis.

A. LUNGEVICZ, ............................................ ..................
1737 N. Robey St., Chicago, III. 

ALEX ODEN,...................................................................
708 W. 12th PI., Chicago, BL 

MISS MARY PHILIPS,...................................................
2213 W. 22nd St., Chicago, UI.

FRANK RINKIS, ............................. ................................
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

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

ALICE ŠILANIS, ................... f.........................................
470 W. 26th St., Chicago, IU.

C. STEVENS, ...................................... ,............ ...............
3449 Lowe Avė., Chicago, III.

ALEX THURSTON, ............................................ :..........
1267 Washington Blvd., Chicago, III.

TEI) TERORUS,................................................ ................
1545 E. Mason St., Springfield, III.

A. A. VASILIAUSKAS, .................................................
4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, III. 

J. T. VITKUS, 
1286

JOSĘPH VĄRNAGIS, 
4051 

TEDDY VAZNONIS, 
833

JOE WITKAUSKAS, ............................................ ...........
1420 So. Union Avė., Chicago, UI.

MRS. M. WOITKEWICH, . .............................................

Norwood Road, Cleveland, Ohio.

Avė., Chicago, Iii,

33rd PI, Chicago, III,

3113 So. Halsted St., Chicago, UI.
PETER YANKEVICZ, ............................................

5,000

5,000

5,600

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

yra pačiam įsisiūbavime ir, 
būt, kad tas,‘ kuris dabar 
pasilikęs, už savaitės laiko 
pirmuoju. Darbas, sugabu-

Gal būt, kad nevisi kandida 
tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymą ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėr* 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar 
gali 
yra 
bus
mas, energija ir plati pažintis 
čia.reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

Čia nebus pralaimėtojų. Skir
tumas bus tik didume ir mažu
me dovanos. Jus galite laimėti 
$1700 vertės dovaną, arba $920 
vertės, arba $428 vertės, arba 
$183 vertės, arba $150 vertės, 
arba pagalios mažiausias laimė
jimas 20% pavidale komišino.

štai keletas musų gyvesnių jų 
kandidatų, kurie bando išlaimė- 
ti didžiąją dovaną, Columbia 
Sedan, vertės $1700.

Jus galite vienam ar kitam 
iš jų pagelbėt paduodami už

1579 Milwaukee Avė 
Chicago, III.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildavę St,5,000

juos savo balsus.3429 So. Union Avė., Chicago, IU Chicago. IU.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

Chicago, III.

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

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parnell Avė.

Chicago, III.

ANTONAY SHARKIS
942 W. 34th St.

Kas yra “Kliubas"

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė.

Chicago, III.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFG. CO.

Petrofnilli & 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.

KOJŲ TROBELI Al!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, 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 Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

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

Egzaminavimas Dykai.

1

! For BeautiCul > 
’ Eye«
į Malte the Ūse of 
Į Murinę a Daily Habit. 
| This Refreshing Eye 
j Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmlets, Enjoyable, 
Sold by ai! Druggisu. Write for Bookfot,

įjrine^
IBtaulifuI” ' J įį & yoc,n j Yf s

Imi HUNE CO., 9 En»t Ohio Street, Chicago

“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 išlaimėt) 
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!

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

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

Musų geriausia paliudijimas yra
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagelba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

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

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamas
C1A X-RAY EGZA- < -f 
M> ■ v MINAVIMAS Už ■

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

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas

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

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

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Apsilankymas svetimam mieg- 
ruimy gal gyvastį kainuos.

Gustave Sprangler, Ąlbany 
Park nuosavybių pardavinėto
jas, guli ligoninėj pašautas ke
liomis kulkomis. Jis yra arti 
mirties. Policija gi jieško Max 
Hermai! ir jo pačios, Kurie ne- 

va yra išvažiavę į New Yorko 
valstiją.

Sprangleris spėja, kad Her
mano pasamdyti mušeikos jį 
pašovė. O dalykai buvę taip.

Sprangleris paskolinęs Her
manams $4,100. Kartą Herma- 
nienė telefonavusi, kad jis atei
tų ir atsiimtų pinigus. Jis nu
ėjęs pas ją ir ji įsivedusi jį į 
savo miegruimį neva čekį pa
duoti. Jiems ten besant, iššokęs 
vyras ir pareikalavęs paaiškin
ti ką Sprangleris veikia sveti
mam miegruimy ir atėmęs nuo 
jo paskolos notas, bet čekio ne
davęs.

Sprangleris tuojaus užvedęs 
bylą, kad atgavus tas notas ar 
pinigus ir tą pačią dieną likęs 
nežinomų mušeikų skaudžiai su
muštas. Po to Hermanas pradė
jęs nuolatos grūmoti, jei bylos 
nepanaikinsiąs. Užvakar gi 
Sprangleriui grįžtant iš teatro, 
du žmonės sustabdė jo automo
biliu ir paleido kelis šuvius, sun
kiai Spranglerį sužeisdami. Tarp 
tų mušeikų Hermano nebuvo, 
bet Sprangleris vistiek spėja, 
kad tai jis bus juos pasamdęs 
jį nušauti.

Betgi pasakojama, kad Spran
gleris ir pirmiau su Hermanie- 
ne labai “draugiškai” sugyven
davo ir važinėjosi su ja sker
sai ežerą ir po kitus miestus.

Miesto taryba už alų ir vyną.

Pereitą antradienį miesto ta
ryba išreiškė savo pritarimą pa
keitimui Volstead prohibicijos 
įstatymų taip, kad butų leista 
išdirbinėti ir 
lengvą vyną, 
balsavo prieš

Rezoliucija 
prohibicijos
kasmet po $8,000 ir per tuos 4 
metus pražudęs $32,000, kuriuos 
butų surinkęs už saliunų lais- 
nius. Delei to prisiėjo veik pa
dvigubinti taksus.

Rezoliucija bus pasiųsta 
greso nariams.

pardavinėti alų ir 
Tik 7 aldermanai 
tai.
sako, kad delei 
miestas pražudo

Abudu tokie.

Ponia Murphy pareikalavo 
perskirų nuo savo turtingo vy
ro James H. Murphy, kitaip ži
nomo kaipo “Rolls Royce” Mur
phy. Esą jos vyras neištikimas, 
jam niekas daugiau nerupi kaip 
mergos ir jas jis maino kaip 
tas čigonas arkliais; jis jų tu
rįs tuzinais ir nuolatos tranko
si su jomis po kabaretus ir gir
tuokliauja.

Dabar jos divorso byla yra 
nagrinėjama prieš teisėją Sa- 
bath. Ji pati liudijo prieš savo 
vyrą, bet perklausinėjant pasi
rodė, kad ir ji ne be griekų, kad I 
ir ji pasimeiluodavo tai su vie
nu, tai su kitu. Ji pati apie tai 
prisipažino.

Liudijo ir jų buvęs šoferis 
Foote. Esą dirbęs jiems kiek ga
lėjęs, bet negalėjęs išlaikyti, 
nes jam miegoti neduodavę. Kas 
vakarą kuris tik pirmiau pasi
griebdavo automobilių, tai ir 
dumdavo į kabaretus, ir ten ūž
davo iki ryto. Automobily buvo 
ir veidrodis, taip kad jis galė
davo matyti ką veikia sėdintie
ji. Murphy turėjęs į tris de
šimt merginų, o ir Murphienė 
neatsilikdavusi, bet ji turėjusi 
tik du vaikinus ir tik su jais va- 
žinėdavusi. Bet nuo bučkių au
tomobily net ir šoferiui dary
davosi neramu. Be to Murphie
nė tai vienu, tai su kitu vaiki
nu išvažiuodavusi ir į kitus 
miestus ir jis juos turėdavo nu
vežti ir parvežti. Tas jo samdy-

tet<^ Columbia, Mo. Sverta 212 
i svarų, 6 pėdų ir 3 colių aukščio. 
1 ♦ * ♦

p. K. Požėla p. Žilinsko pa
kvietimą priimtų, jeigu jis, Ži
linskas, ristųsi Europos stiliumi 
arba numažintų savo svarumą.

Ką rašo sporto mylėtojas.
Aš nežinau ar Tamstos rasite 

reikalą patalpinti tuos kelis mą- 
no žodžiys reikale ristynių į 
jūsų gerbiamą laikraštį “Nau
jienas.”

Buvau nuvažiavęs pamatyti 
ristynės gerb, K. Požėlos, pa
saulio čempiono, su palioku Pop^ 
lawslciu.

Duodu garbę K. Požėlai už jo 
vikrumą ir drūtumą. Labai bu
vo malonu matyti, kaip Požėla 
paguldė du kartu Poplawskį o 
taipgi buvo matyt, kad ir visa 
publika labai užjautė Požėlai.

Bet buvo dar ir nesmagumų. 
Buvo daug nesusipratusių žmo
nių, 'kurie stovėjo, neturėdami 
sėdynių. Jie turėjo stovėti už
pakalyje sėdinčios publikos iš 

. . . v. -------- 7 . ’ ki» jie butų galėję gerai ma-Ateinanaajs metais prasidės;estradąj .je prislin_ 
aidi politine kampanija. _ai prje eaįra(jos jr užstojo ma-

tojų naktinis baladojimasiš su 
merginomis ar vaikinais \ taip 
jam pakirėjo, kad jis turėjo 
mesti darbą.

Sumažina automobilių 
greitumą.

Policijos viršininkas Collins 
įsakė sumažinti automobilių va
žinėjimo greitumą ir policijai 
daboti, kad nebūtų peržengimai 
nauji patvarkimai,

Naujuoju patvarkymu, labiau 
susigrudusiuose distriktuose 
bus galima važinėtis tik 15 m. 
greitumu, mažiau susigrudu
siuose — 15 m., o vidurmiesty 
—ūLO m., sukanties pro .kam- 
pus 8 m. Bulvaruose taipjau ne
galima bus greitai važinėtis.

Už nepildymą tų patvarkimų 
automobilistai busią areštuoja-

• ‘ * •. Ami. ' * '

Iš Socialistą Partijos
Cook Kauntės Socialistų Par

tijos konvencija.

kampanijai tinkamai pasiruošti tymą sgdintiem8. Daugelis suli.
Cook Kauntės Socialistų Parti
jos Pildomasis Komitetas nuta
rė šaukti Cook kauntės sociali
stų konvenciją.

po ant kėdžų; buvo prašomi nu
lipti, bet jię neklausė.

Pavyzdžiui, tūla nejauna mo- 
Konvencija *-erjg papra§g dailaus vyruko, 

įvyks sausio mėnesio 6 dieną. ka(j nu]jptų nuo kėdės ir 
atsisėstų. Vienok pastarasis 
(matyt labai mokytas vyras) 
pasakė Amerikos žargonu biau- 
rius žodžius ir dar pridėjo “ša- 
rap”. Bet ten pat sėdėjo kitas 
vyras gal mažiau mokytas, negu 
pirmasai, kuris pasipiktino išgir 
dęs tokius biaurius žodžius ir 
ištraukė 
mojo kojų 
“mokytas’ 
jo žemėn.

Norėčiau- prašyti rengėjų, 
kad tokias ypatas, kurios užsto
ja kelią matymui ristynių ar-

Kur bus laikomi posėdžiai, bus 
pranešta vėliau.
Valstijos Soc. Partijos Delega

tų Komiteto mitingas.
Ateinančio sausio mėnesio 

pradžioj įvyks Illinois Valstijos 
Soc. Partijos Delegatų Komite
to susirinkimas pasitarti dėl no- 
minavimo kandidatų į valstijos 
kongresą ir senatą.

Jau lietuvių visuomenė žino

kėdę iš po pir- 
ir taip ko tik tas 

žmogelis nenuriede-

nepanaši į svetainę, daugiau pa
naši į staldą, — tamsi, mažiu- 
čiuke, o jau nešvarumas, tai ne
apsakomas. Joje gal butų ga-i 
Įima sutalpinti apie šimtą žmo
nių, kaip silkes bačkoj. Radau 
jau dvilika moterų susirinkus, 
neskaitant vaikų, kurių gal bu
vo apie dešimts, taipgi ir kun. 
Skripka sukinėjosi tarpe mo
terų. Nagi, manau sau, argi 
tiek ir tebus ant tų garsių pre- 
lekcijų, bet palaukus apie pus
valandį atėjo dar keletas vyrų ir 
sudarė apie tris dešimts žmo>- 
nių su visais vaikais, pirminin*- 
kų ir prelegentu.

Penkiolika po aštuonių kun. 
Skripka paėjės j priešakį sėdin
čiųjų, nes toj svetainėj nėra 
estrados, atsiprašo, nurodyda
mas priežastis delko tiek mažai 
susirinko žmonių. Sako: “Tai 
matote panie gerbiamieji 'bro
liai ir seserys, tai tos ristynės 
visą jaunimą sutraukė tenai; 
už tai pas musrtaip mažai tesu, 
sirinko”. Paskui,, išistraukęs iš 
kišenės laišką mėlyname kon- 
verte ir rodydamas į sėdinčiuo
sius pradėjo bartis ant Kl. Jur- 
gelionio: girdi, matote gerbia
mieji, susitvėrė bedievių būtys 
ir laiko protekcijas kas nedėl- 
dienį prieš pietus, per pačias 
šventas mišias; žinote, gerbia
mieji, jeigu jie laikytų prelek
cijas ir kalbėtų apie kitokius 
dalykus, bet gruodžio 23 d. prieš 
šventas Kalėdas tą nedėldienį 
adv.. Kl. Jurgelionis kalbės apie 
Jėzų Kristų; žinoma, panie, jei
gu jis kalbėtų apie Jėzų kaipo 
apie Dievą, tai nieko, bet panie 
tokis kaip Kl. Jurgelionis nebū
damas kataliku, jis Jėzų persta
tys už paprastą žmogų.

Aš maniau, kad gerbiamas 
kun. Skripka
laišką, bet pavartęs vėl įsidėjo 
į kišenę ir nepasakė, kas ten bu
vo parašyta, tik pasakė, kad tas 
laiškas buvo rašytas tų bedie
vių, kurie tas prelekcijas ren
gia kas nedėldiepl ant Bridge- 
porto, ir paskui: perstatė prele
gentą kokį ten katalikišką adv. 
Česnulį. Prelegėiitas atsiprašo, 
kad Federacįjo^cptiįtetas gar
sindamas klaidą pacĮąręs, — pa
garsindamas tokią temą.

kalbėsiu, girdi, . vi- 
kitoj ■ < temoj, tai 

kalbėsiu apie spaudą arba 
tai yra spauda

reikšmę turi 
gyvenime.

žinoma ponas, Cesnulis atli
ko savo užduotį gerai, kaipo ge
ras katalikas. Viską katalikiš
kai išaiškino ir bibliją perstatė 
seniausiu raštu pasauly, ir dar, 
akt galo, pridūrė, kad tik kljoš- 
toriuose užsiliko seniausi raš
tai (kaip tai biblija) nuo sunai
kinimo inkvizitorių. BcĄ pre^ 
legentas sarmatijos pasakyti,

kas tuos raštus senovėje naiki
no, kad ne klioštorių inkvizito
riai. žinoma, jie naikino tik 
moksliškus raštus, o tų žydiškų 
pasakų niekas neužkabino ir 
jos užsiliko klioštorių urvuose.

Taip tai ir užsibaigė tos gar
sios ka talikiškos prelekcijos. 
Žmonės išsiskirstė dar neužd- 
baigus -protekcijai, kuri tęsėsi 
viena valanda laiko. .

—Jos Bieliauskas.

(Tąsa ant 8-lo pusi.)

perskaitys tą

rpie p. Karolį Požėlą. Jį jau spė-Įba tvarką, ardo butų Pa™kina- 
jo pamatyti 2,000 žmonių. Kadi P108 mandagumo ir tvarkos.

— Ten,buvęs.
* * * ■

davus progą ir kitiems — kitų
Chicagos kolonijų bei jos apy-
Unkėse pamatyti tą Vmaž^gete- Gaila, kad atsiranda įmonių, 
kinį” žmogų, tai butų gerdi kad kurie taip daro. Ateityje jie bus 
kolonijos bei miesteliai praneš-; sutvarkyti. Ačiū.

*
Roselandas, Kensingtonas ir 

West Pullman 
dėl ristynių įvykstančių pirma
dienį Strumilos svet. O beabe- 
jo prie jų prisidės ir So. Chica- 
go.

*

jau sukiršinti

sai 
yra 
kas ir kokią 

spauda žmonių

|Ar jus žinote, kad
Nekurtose mažose vietose šiaur- 

| vakarinėj daly Meksikos, niekuomet 
I nelijo. Pietinėj daly Meksikos, svar
biausia in Yucatan, keturi sezonai 
metų sunkiai yra atskiriami, ten yra 
vienas ilgas sausas sezonas ir vienas 
Šlapias sezonas. Ar jus žinote, kad 
jus gaunate gerą užganėdinimą rū
kydami 100% grynus Turkiškus ci- 
garetus, jei rūkysite Helmarus.

I IR Iš LIETU VOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant bile vie
no iš didelių ir grei
tų Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
Reguliariški išplau
kimai, dideli kam

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

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

Del informacijų rašykite: 
United States Lines

110 S. Dearbom St.. Chicago, III. 
X^ok».lisxi agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

--------------------------- —T------j-------------

Garsinkitės Naujienose
\ > <

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės
k imą su Lietuvos Bankais.
Ypatiškai arba raštu į

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35 St., Chfcago.

Turtas virš $8,000,000.00

Pinigai Išmokėti Lietuvoje AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos;
19238 — K. Ratkis
19241 — P. Jurgelionis
19242 — A. Pavilonis
19243 — K. Bieliauskienė 
19267 —- A. Lukošaitis 
51974 — J. Leškauskas 
52028 — A. Vasiliauskas 
Tel. iš 6/X. — J. Fabionavičiusl9262 —

531 — K. Kerbelis 
19085 
19122 — M. Slepikas 
19171 — M: Pečiulis 
19215— E. Spetinienė 
19230 — E. Rakauskas 
19252 — O. Spakauskienė 
19305 — A. Kuzmickas 
19333 — J; Vasilius 
19409 — A. Zarounskis 
51938 s <U" JS,(yęseliauskas,. 
52013 — M. Katėnas 
52015 — R. Rimkaitė 
95494 
čekiai

5244 — P. šmotelis
5246 — P. Čiucelis
5247 — P. Klimka 
5?48 — L. Šmulkštys 
5262 — Lietuvos “Ūkininkas

10466 —- Lietuvos “Ukininkas”19391 — P. Vaidalauskis 
Perlaidos: 19396 — M. Sabaliauskaitė
Tel. iš 26/IX — K. Pakalniskiąl9404 — C. Lietkaitė 
Tel. iš 10/XI — T. Sakalau

skaitė 
Doleriais:

522 — U. 'Mockęvičienė
536 — T. Mironicz
544 — P. Ridzeneck
546 — M. Juzenienė
549a"— P. šobkevičius
551 — A. Mortinkas
572 — E. Venslovaitė 

Litais: 
18979 — A. Mikalauskienė 
19095 — M. Denapienė 
19103 — M. Genys 
19109 — V. Bitautienė
19131 — K. Vaičekauskienė
19132 — P. Petkus 
19166 — J. Paleckis 
19176 — J. Zebelis 
19190 — V. žilius 
19200 — R. Stumbrienė 
19217 — L. Armolas

19224 — A.
19227 — P.
19236 —- J.
19244 — M. Gužinskis
19246 — O. Tutlienė
19248 —
19253 —
19254 —

Stulpinienė 
Ruikienė 
Stašaiti^

J. Levickis

R. Dovidonis

L. Radvilienė 
J. Mileris
S. Titlis 
E. Stankienė
D. Vidmantienė
M. Mačulienė
E. Bilevičienė

Menicus apskriti lensai 
pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NfiRA 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 NURSfiS 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.

19264 —
19265 —
19274 —
19278 — V. Milinaičienė
19279 — F. Milevičius
19280 — A. Sborauskaitė
19282 — J. Kurtinaitis
19283
19292 — J. Bitinas
19293 — K. Kiaunė
19304 — R. Kuzmickienė
19315 — V. Palinauskas
19328 — K. Bičiušui
19331 — J. Pocevičiutė
19346 — S. Jankauskas
19348 — L. Navidelskienė
19359 — O. Ratelikė
19376 — J. Paluckas
19378 — P. Borusevičia
19379 — R. BeinoravičienS
19388 — K. A. Gabrys

O Bartkaitė

v

! Physical Gulta Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Oeteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas* o ypatingai 
užsisenfejusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldicniais nuo 9 iki 12.

Pranešimas /pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH '

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 353Š 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 S'o. Michigan Avė. Vai. 

‘iiuą 2 iki 7 vai. vak. Telefonas
Pullman 5147.

Lietuvių Rateliuose
kon- Katalikiškos prelekcijos

jau devyni metai šaukia Požėlą . bažnytinį sklepą pasikiausyti
lovon.

**

ŲUIRE EDGEGATE --Tom Picks on thv Buza Wagoti
7Ž?^» /V£

TRO<JB4,6

Kunigas garsina Mokslo Drau
gų paskaitas.

A FE r* -POfHTEft^

Grutjdžio 10 d. patėmijau 
“Drauge” ant pirmo puslapio 

prelekcijos arba 
j pasikalbėjimo temoje “Nuodija

do'be opearcijų. Aš tikėjaus, 
labai svarbi tema, o antra, įžan
ga veltui, bet labai .apsirikau

aS j taip manydamas.
Mic aiov, I Nuvažiuoju į tą labai pagar- 
amenkonų s-jusi^ rpown of Lake ir nueinu

tų prelekcijų. Bažnyjia labai 
graži, ir prie bažnyčios vaikų 

p. Petras Žilinskas yra instruk- mokykla irgi neprasta, bet jau 
torius sporto Missouri universi- (ta bažnytinė svetainė, tai visai

tų savo pageidavimą “Naujie
noms” Sporto Skyriui.

♦ * *

K. Požėlos ristynės buvo jau. 
Bridgeporto kolonijoje ir Town 
o f Lake. Pirmadiepy įvyks Ro- 
telande p. Strumilo svetainėje 
prie 107 ir Indiana Avė.

♦

Ateinantį pirmadienį p. K. 
Požėla mėgins Chas Petersen 
(švedą). 

♦ * «
K. Požėla serga. Buvo spėlio

jama ir manoma, kad bus plau
čių uždegimas bei pleurisy, nes 
gana blogai jis atrodė ir jautėsi 
ristynėse su lenku, bet nuvykęs 
pas Dr. Al. Davidonį, kuris 
nuodugniai, atydžiai išegzami-1 pagarsinimą 
navo, rado tik bronchitą.

Daktaras ir pats Požėla tvir-‘be nuodų, žudo be armotų, gy- 
tina, kad Požėla bus geras pa- do4 be operacijų”. Aš tikėjaus, 
tiesti švedą.

* * *

žinomas atletas ir 
Petras Žilinskas — 
kuris ritosi tarpe

ANTANAS RAŽAITIS
Mirė utarninke, gruodžio 11, 

1923, 11 vai, vakare, sulaukęs 
amžiaus 25 metų. Paėjo Nema
kščių vai., Paežerio kaimo, Ra- 

' šeinių apskričio. Velionis buvo 
vedęs, paliko neuliudime moterį 
Oną ir dukteris Petronėlę ir 
Oną. Laidotuvėm bus subatoj, 
gruodžio 15, 8 vai. ryto, iš na
mų 828 W. 33 PI. į šv. Jurgio 
bažnyčią, o iš tpnai į Šv. Kazi
miero Kapines. Giminės ir pažįs
tami bukite malonus dalyvauti 
laidotuvėse. Liekame nuliudime

Moteris Ona ir dukrelės Pet
ronėlė ir Ona.

19417 — P. Paskačimas 
19485 — N. Zmogim 
51995 — Kap. J. Bilevičius 
52005 — A. Sabienė 
52008 — L. Tirunienė 
52027 — B. Pliauškienė 
52029 — S. Liaugminaitė
52032 — D. Cesumskienė
52033 — K. šilinskienė 
52039 — A. Ūselis 
52041 — K. Laukaitė 
52045 — O. Ruopšytė 
52058 — A. Rasinskas 
52065 — K. Genytė 
85401 — J. Sunoka 
95478 — D. širvinskas 
95479 
95481 
95483 
95484 
95496 
95502

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

ŽPEhK UP-

ĄFTEP

— K. Genaitė
— J. Jankauskas
— J. Grigaitis
— B. Latukas
— J. Brasas
— J. Rainys

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise

) kV/L<- HĄvE to SĄV 
THE. CĄP fČ> Q op

T/.M - THE
i S t HE VlECE

1 -I. 'tįijf

1 
l'H'i

BY LOUIS RICHARD;

Al/ ĄDViCČ 
pvoulo ©£

TTąch THĄT

G-E7 > 
vvHERE

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSH1LLAS 
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.
Nedaliom 9—12 iš ryto.

Phone Yard’s 4951

$

Z?1
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7~to pusi.)

Town of Lake
Iš DRAUGIJŲ VEIKIMO

Draugija gyvuoja 11 metų ir 
graliai sutvarkyta. Nariai gy
vena gražiame sutarime. Di
desnis narių skaičius paeina iš 
Vlniaus apygardos ir Ežerėnų 
apskričio, bet iš draugijos su
tvarkymo, tai ir “čiberai” gali 
nuo “dzūkų” imti pavyzdį, nes 
gražiai gyvuoja.—J. J. Palekas.

PRANEŠIMAI . SIŪLYMAI KAMBARIU
Liet. Mot. Pašelpinis Kliubas ren-< 

gia balių 16 d. gruodžio Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., bus puiki mu
zika. — Komitetas.

Jaunuolių Orkestrus Koncertas 
įvyks subatoj gruodžio 15, 1923, Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak.

Kviečia visus Jaunuoliai.

| RENDAI kambarys vienam 
arx dviem vyrams. Kambarys 
gerai užlaikomas ’garu šildomas 
3244 So. Halsted St.* viršui Uni- 
versal Banko Tel. Yards 4812

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Graži auka Lietuvos 
Našlaičiams. Atsiimkit laiškus iš Pašto

Saldainiy ir Ice Greamo 
Padaras

Sekmadienį, gruodžio 9 d. 
vietinės parapijos svetainėj šv. 
Kazimiero Karalaičio Draugija 
laikė savo priešmetinį susirim 
(rimą. Į susirinkimą atsilankė 
visiems žinoma sena veikėja, p. 
L. Ambrozevičienė, ji turėjo 
laišką nuo — Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto iŠ Kauno 
Laiškas buvo origina'lis su Ko
miteto ir valdybos parašais. 
L. M. G. K. kreipiasi į Ameri- 
kas lietuvius prašydamas su
teikti Kalėdų dovanėlę Lietuvos 
Našlaičiams. Prašymas nepali
ko balsu šaukiančio tyruose. 
Perskaičius laišką, tuoj aus ant 
stalo pradėjo kristi doleriai, 
pusdoleriai ir kvoteriai. Nors 
narių buvo neskaitlingas būre
lis, betgi sudėjo Lietuvos Naš
laičiams $16.50. Draugija iš iž
do pridėjo $9.00. Viso susidarė 
$25.50.

vyriausi j j paštę

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

506
512
537
563
564
566
575
576

Bemat Paul 
Daubarine Ona 
Jonušas Jonas 
Radovic Jonas 
Raudzevicius Vincas 
Rudys Chas J 
Sluzeni Damicela 
Srekeres Johan

Pranešimai

L. S. S. VII rengimo vakaro (gruo
džio 23) Komiteto susirinkimus bus: 
subatoje gruodžio 15/1., 4 vai. p. p. 
Naujienų name. Pažymėtu laiku 
malonėkite būtinai pribūti.

’ Komiteto narys J. Mickevičius.

D. L. K. Keistučio Kliubo vaidinto
jų repeticija veikalų “Su’ig naujau
sios mados” ir “Kuprotas oželis” 
įvyks penktadienį, 7:30 v. v. Mc- 
Kinley Pk. salėj prie Archer ir We- 
stern Av. Visi turintieji tų veikalų 
roles kviečiami susirinkti laiku.

— Režisoris.
........    . i1 ■ —

PASARGA

DESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
‘dant Naujieną darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno 
mi.

turi

JieSkoji- 
jieškoji- 
at>motca-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. 
te.

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

Gera alga. Atsišauki*

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie naminio darbo. 
Mažoj šeimynoj, trumpos dar
bo valandos; 'atsišaukite:

1247 S. 48 Avė. S. Cicero.
A. Miliauskas.

REIKIA UARBININKįĮ
VYKU

Ši krau-Duodame mažus lunčius. 
tuvė daro biznio į dieną nuo $50 ik 
$60. Turi būt parduota iŠ priežas
ties sunkios ligos. Didelė kampinė 
krautuvė, 5 metų lysas. Atiduosiu 
už $2,250. Paimsiu geri&usį pasiū
lymą pinigais. Reikia biskį įmokėti, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite
2161 E..75th St.
Hyde Park 4128

Gražus ir geras tai bus “Sen
ti Kloz” Lietuvos našlaičiams. 
Vertėtų ir kitoms draugijoms 
šios draugijos pavyzdį pasekti. 
Pinigus pasiųsti įgaliotas Juo
zas J. Palekas, draugijos iždi
ninkas.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol nėii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo furinys neat
sakys etikos reikalavimam*.

REIKALINGI: patyrę agen
tai pardavimui namų Chicagoj;

Geros išlygos.
.4 t * *

Universal Investment Co.
3301 So. Halsted St., Chicago

Telephone Boufevard 6775

Šv. Kazimiero draugija lab
daringiems tikslams yra daug 
aukavus; taipgi ji yra garbės 
nariu Lietuvių Labdaringosios 
Sąjungos Chicagoj, nes pauaka- 
vo visą šimtinę.

Po to viso buvo rinkimas 
naujoj vyriausybės sekantiems 
metams. Turiu pasakyti, kad į 
naują vyriausybę tapo išrinkti 
labai gabus žmonės. Pirminin
kas —Ignacas Panavas, geras 
lietuvių darbuotojas, vičfe-įirih. 
—Kastas Cikanauskas; rašti
ninkas -— Jonas Ziėliavas, jau
nas ir gabus vyrukas; knygve- 
dis—Adomas Oškeliunas, ir iž
dininkas —Juozas J. palekas.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

K. Kasparaitis, Sekr.

ASMENŲ J.'ESKOJIMAI

REIKALINGI AGENTAI 
Visuose miestuose

' Užrašinėti. laikraštį “Piršlys”. 
Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimų. Platesnių in
formacijų kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai subatomis nuo 1 vai. iki 4 vai. 
po pietų.

105 M'Monroe St.
Kolom 412, 
Klauskit 

P. PIEZO ' M ■ \ j 1 i.’4

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA.
Gruodžio 17 d., sekmadienį, 10:30 

vai. ryto, Raymond Institute (816 
W. 31 St.) K. Augustinavičius laikys 
paskaitą. Paskaitos tema — Mokslo 
įtaka į žmonių gyvenimą.

Visi mes žinome, kad žmonių gyve
nimas nuolat kitėja: šiandie jis. yra 
kitoks, negu jis buvo keli šimtai ar 
net keli desėtkai metų atgal, Vienu 
Stambiu faktorium gyvenimo kitėji
me yra mokslas. Apie tai, kaip mok
slas keičia gyvenimą, ir bus kalbama 
paskaitoj. 1 ,

JIEŠKAU savo pusbi’olio Izido
riaus Grigonio. Iš Lietuvos paeina: 
Kauno rėdybos, Miežiškių kaimo. 
Meldžiu paties atsišaukti 
draugų, kas žinote, praneši 
labai dėkingas. į

JONAS GRIGONIS
Box 305, Auburn, III.

REIKIA tuoj troko dreiverio, 
jauno vaikino, galės mokintis

hS už bučerį, £er6s Sąlygos. Sanita- 
’ ' ry Meat

65 W. 103 St. Tel. Pullman 6986

PAJIEŠKAU sesers Marijonos 
Norkaitės, paeina iš Kupiškio vai.. 
Gegužinės kaimo. T ’ \ 
kalą su juo. Jį pątį ąr |cas kitas, kas 
žino priduokite jos adresą. Brolis 

JONAS KĘPALAS .;
36 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS draiveris duo
Turiu svarbų rei-įną išvežioti. Khs yra dirbęs to-

JIESKO PARTNERIŲ

kį darbą ir triOka valdyti auto
mobilių, tubj l&tšišaukite.

Frhnk* Mocevičia
5543 So. Nagle Avenue

lbO8

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda- 
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

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

Balto Dobilo L. P. Kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 44, 8 vai. vak., Kliu
bo svet., 4558 So. Marshfield Avė. 
Visi nariai malonėkite taiku atvyk
ti, yra daug svarbių reikalų aptar
ti, taipjau bus renkama nauja val
dyba ateinantiems metams. Kviečia
mi ateit ir norintieji įstoti kliuban.

Fin. Rašt. W. Sharka.

Birutės Kalno Draugija. Laikys 
priešmetinj susirinkimą gruodžio 16, 
1923, 1 v. p. p., A. Urbono svetainėj, 
3338 Aubum Avė. Visi draugai yra 
kviečiami kuoskaitllngiausial atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikajų 
apsvarstyti. Taipgi kviečiame visus 
norinčius prisirašyti draugus atsilan
kyti, nes bus priimti prie draugijos 
ir malonėkite atsivesti daugiau sa
vo

No. 1808. Suknelė ir kelnaitės ma
žai mergaitei. Jeigu nori, kad tavo 
mergaitė gražiai atrodytų ir smagiai 
jaustus, aprengk ją taip, kaip ši mer
gaitė ant šio paveikslo.

Sukirptos mieros 2, 4, 6 !r 8 metų.
Keturių metų mergaitei reikia 1U 

yarlo 36 colių materijos ir 1% yardo 
36 colių skirtingos materijos ir 4% 
yardo stugelių apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bfankutę arl?a priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krąjos fenkUltM kartu su »J««kymu.|t\Sėnt įrao<iiĖio' i4,’ 7:30v.' v. Liuo- 
Laiškus reikia adresuoti: 1 - *’ -• - ■

Naujienų; Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

S AUJIENOS Patt^

1739 S. Halsted St. Chicago, Dl. 
siųsti man pavyzdį No..___

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

draugu. Kviečia visus
Nut. Lašt. Leon Klepsis.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko priešme
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 16 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. lygiai 1 vai. po piet. 
Visi nariai kviečiami butihai atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdybos 1924 
metams. — Valdyba.

Cicero Lietuvių Pašalpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks penk-

sybės svet. Kiekvienas narys pri
valo dalyvauti, už neatvykimą baus
mė sulig įstatais. — Valdyba.

Mieros per kratinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

Lietuviškos Tautiškos draugystės 
Vienybės priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 15 d., kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai turėtų atsilankyti 
ir naujų atsivest. Draugystė taipgi 
rengia balių prieš Naujus Metus gruo
džio 81 d., 1923 m. Komitetas.

REIKIA partnerio į gerai ži
nomą real estate biznį, reikia 
įnešti $1,000 už pusę . biznio. 
Tai yra tikras pasiūlymas ge
ram žmogui. Rašykite ‘

“Naujienos” Box 390

Reikia įlifyhisii; vyrų lan
gų plovėjįgera alga.

Room 21
62 W. Washington St.

ĮVAIRUS SKELRIMAI>
I

RAKANDAI

MOTE IMS PRANEŠIMAS.

ės stako parsiduoda už 
ainą. Vilnonės gijos 

išdažytos dėl nėrinių. 
75c. tiktai dabar 

švete-

$2000 ve 
žemiausią 
dažytos ir 
Vertės matka 
25c 35c ir 40c. Parsiduoda 
riai dėl vaikų ir mergaičių be ran
kovių. Kaina nuo 50c iki $5.00 Par
siduoda marškonios gijos dėl nėri
niu ir mezginių. Kaina 350 yardų 
tiktai 10c, 20c, 80c, 40c ir 50c. nau
dinga siųsti į Lietuvą vilnonės gijos; 
linko bovelna. šelpkite savuosius. Tas 
bargenas tiktai bus iki Naujų Me
tų, Meldžiu nepraleisti šios progos 
Visados atdara.

Kreipkitės
fbank SELEMONAVIČIA 

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

Pirmos lubos

GRAŽUS dvigubų spribgsų fono
grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. r 
jūsų pačių kaina, 
didelio bargeno. 
ja.

Parduosiu sykiu ar dalimis, 
Nepraleiskite to 

Viskas kaip nau-
1926. So. Kedzie Avė..

1 augštas *

PARDAVIMUI
PARDUODU grosemė geroj vie

toj. Biznis geras. Nupirksit visai 
pigiai, arba mainysiu ant namo, bilę 
kokioj apielinkėj. Priežastis parda
vimo patirsit aiir vietos.

J. BALCHUNAS, ’ 
3200 So/Lowe Avė., 
Tel. ’Bovjėvard 9265

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI garadžius dėl 25 mašinų. 

Repair Shop ir šeši kambariai pagy
venimui. Flatas prie pat gara- 
džiaus. Kas užsiima tuo darbu, gali 
gerą gyvenimą padaryti. Atsišau
kite greitai. Geistinai, kad butų lie
tuviai.

JOKANTAS BROS.
4131 Archer Av. Tel. Lafayette 7674

JIESKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI ‘grosemė ir visokių 
daiktų krautuvė! > Geroj vietoj prie 
pat šv. Jurgio bažnyčios. Renda pi
gi apsukriam Žmogui gera vieta. 
Parduosiu pigiai; iš priežasties mir
ties. Atsišaukitę’

928 W. 83-rd St.
Tel. Boiilęvard 7656

—— — ■ .......................G ■ ■ ■■■—  L .............. ..

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

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

PARDAVIMUI delinatesen 
štoras, lysas ant 4 metų. Biznis 
išdirbtas gerai. 5* kambarių, gy
venimas, iš užpakalio. Renda 
$20 į mėnesį. Parduosiu už $400. 
Priežastis svarbi.

4753 So. Honore Str.

PARDAVIMUI už $195 nu- 
pirksite mano augštoš rųšies, 88 
notų grojiklį pianą, 100 rolių. 
Išjnokėjimais. Visą dieną rytoj 
iki 9 vai. vakare. 338 So. Ash
land Blvd., kamp. Van Buren st.

1 »
PARDUOSIU arba mainysiu 

garadžių geram automobilių me 
chanikų, Biznis geras. 
Naujienos 1739 So. Halsted Str.

Box 391, *< .

PARDAVIMUI •'> Pool ruimis 
prie 3508 So. Halsted St., yra 
9 stalai, vėliausios mados. Taip
gi parduosiu cigaru?, papsą, sal
dainius ir sandvičius. Ta vieta 
uždirbs tuos pinigus į metus lai
ko. Kaina $6,000, pinigais $3,- 
000, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Klausk Mr. Burke

NEPAPRASTA PROGA įsigyti 
biznį. Parsiduoda garadžiaus biznis 
su visais įtaisymais. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto tarp 
Weste?n ir Kedzie ir 59 ir 65 Str. 
Taipgi prie to parsiduoda automobi
lius Chandler sedan 1921 m., labai 
geram pądėjime. Abu bargenu par
duosiu už teisingą pasiūlymą arba 
mainysiu ant 30 pėdų loto.

J. VILIMAS 
1543 W. 46 Str., 

Phone Boulevard 2282

PARSIDUODA delikatesen 
krautuvė aiskrimo, kendžių ta
bako ir cigarų; parduosiusu 
su dideliu bargenu.

83Q8 So. Halsted Str.
' ' " L* - • ' ■ '
IJL'.f'jiAii-. ; ................. ..............

PIGIAI parsiduoda grosernė 
ir bučernė lietuviais ir lenkais 
apgyventa vieta. Kas pirmesnis 
tas laimės. Parsiduoda iš prie- 
žastįes ligos. Naujienos,
1739 S. Halsted St. Box 392

PARDAVIMUI 'čeverykų tai
symo šapa mašinos elektra va
romos parduosiu labai pigiai už 
pirmą pasiūlymą, nes turiu du 
bizniu, 3303 So. Auburn Avė.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik ,3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502 

W. Division St. 2 flatas.

PARDUOSIU arba mainysiu 
grosemę ant automobilio arba 
loto. Vieta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
4343 So. Wood Str.

NAMAI-ŽEME ,
NAUJOS SODYBOS

* ,, ,, -------
1-2-5

AKRŲ TRAKTAI
, ZT

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

LOUIE LAHON,
156 W. Wrishįngton St., 
s Room 40, Main 2043

■..............   "i.............. * ■111 1" * 1

DIDŽIAUSI
BARGENAI CHICAGOJ.

24 FLATŲ
Didelis mūrinis bildingas, praei
namas iš abiejų gatvių, Štymu 
apšildomas. Viskas geram pa
dėjime. Randos į metus neša 
$12,000 Reikia cash įnešti 
$10,000. Dabar atiduosime 
$75,000.

10 FLATŲ SU 
4 STORAIS.

Kampinis muro namas, viskas 
geram padėjime. Nėra lįstų, 
Renda labai žema, galima išrin
kti 2* kart tiek. Dabar randos 
neša $300. Cash reikia įnešti tik 
$5,000. Kaina labai žema, $19,- 
000.

Tie yra tikri tarsenai
Veikite greit.

tik 
už

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

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

ĮSIŪLYMAI KAMBARIŲ
— - ------------- rtUiSlUUUUd UU
-ANT rendos kambarys dėl 2..bizniu ir didelis gyvenimui fla- 

ar 1 vaikino, gražioj vietoj ga- tas, kampinis namas po num.

Draugystė Pažintis Lietuvių Ame
rikoje laikys prieSnvetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 16 d., 1 vai. po 
pietų, Antano Stanevičiaus svetainė
je, 4625 So. Paulina St. Visi drau- «
gai būtinai susirinkite, nes bus rin- įru apšildomas. Su valgiu ar be 3935 So. 
kimas naujos valdybos ir yra daug valgio. ' 7 *
Manlii ,‘r svarbiu dalvku sutarimui. ___w

BARGENAlS. Parsiduoda du

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

Kedzie Avė. Phone
Lafayette 0368. arba mainysiu

PAĖSIDUODA Cicero j mūrinis 
2 flatų 6 ir 6 kamb. su visokiais nau
jais įtaisymais. Geriausioj dalyje Ci
cero. Savininkui reikalingi pinigai, 
todėl parduos pigiai, tik už $14,875.

1247 So. 48 Avė.,

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

J. N. ZEWERT & CO.,
4377 Archer Avė.

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

na- 
ne
tik 
per

6 FLATŲ
Moderniškas mūrinis namas, 
puikiausioj vietoj Chicagoj ne
toli Michigano Ežero ir Parko 
aržuolo medžio trimingai, su Sti
rnų apšildomas, su sun parlors. 
Taipgi 4 karam garadžius. Kai
na tik .................  $35,000
Cash reikia tik............... 12,000
Randos neša ..................  5,256

4’ FLATŲ
Mūrinis bildingas, visiem žino
mam Brighton Parke, Dabar ga
lima paimti už $6,000 cash. Kas 
pirmesnis tas bus .laimingesnis.

3 FLATŲ
Ant Bridgeporto mūrinis 
mas, po 5 kambarius flatas, 
seniai statytas, reikia cash 
$5,000. Reikalinga pinigai
tai taip žemai parsiduoda. Kai
na tik .......................... $13,500

. 3 FLATŲ
Mūrinis bildingas, tik pusė blo
ko nuo Bulvaro, gera transpor- 
tacija, kur prieina elevatorius. 
Flatai 2 po 6 ir 1 po 5 ruimus. 
Namas kelių metų amžiaus, ga
na Sferoj apielinkėj. Reikia cash 
tik . ...................... $4,500
Kaina vos tik ............... 13,500

BRIGHTON PARKO 
NEPAPRASTAS BARGENAS.

2FLATŲ
Murihis namas, po 6 kambarius 
flatas, su pečiu apšildomas, pui
kus didelis basementas, arti ge
ros Streef’karių liriijos. įnešti 
reikalinga tik $4,000. Kaina tik 
$9,500. šis namas pats per save 
išsimoka į metus.

2 FLATŲ 
Mūrinis bildingas, neša 
$55,00, reikia cash tik
Kaina tik $5,000. Visai netoli 
puikaus sodno, šitas namas p£ts 
randomis išsimoka ir atneša 
apie 10-tą procentą ant įneštų 
pinigų.

Apart virš paminėtų bargenų, 
mes turime daug įvairių namų 
visose dalyse Chicagos. Tamts- 
tos galite pasirinkti bile kur, 
nes mes turime užtektinai dide
lį skaitlių.
NEKLAIDŽIOKITE BEREI

KALINGAI
kur kitur, bet stačiai ateikit 

PAS MUS!
KUR VIS 

PIRKT 
Per

S. L FABIONAS CO.

FARMA! Bargen! Farma! 
Tėmykite! Priverstas parduoti 
vieną ūkę, nes dviejų negaliu 
užlaikyti, arba mainysiu ant na 
mo, Matykite patį farmerį, nes 
aš busiu 3 dienas Chicagoje: 
14-15-16 gruodžio. Suteiksiu ro
dą visiems veltui. Kreipkifes 

3449 So. Auburn Avė.
1 lubos Klauskite farmerio.

RETA PROGA. Naujas, kam
pinis -muro namas, tuščias, su 
didele krautuve, penki kamba
riai, furnace šildomas, dvigu
bas garadžius, gera vieta dėl sa- 
liuno arba cafe, in Lyons. Ant 
kampinio loto, 60x130, galima 
tuojau gyventi, parduosiu pi
giai, ateikite pasižiūrėti. Čia yra 
kas nors, apie ką jus turite žino
ti. James Illich, Jr.
7249 Ogden Avė., 1 blokas į va
karus nuo Harlem Avė., River- 
side, III.

rendos 
$2,000.

BARGENAI
Pardavimui medinis namas prie 68 

ir Campbell Avė. 4 ir 3 kambriai, va
na, elektra, garadžius, vištininkas. Lo
tas 50x125, gatvė ištaisyta, kaina 
$4900 arba mainysiu ant auto 5 sėdy
nių.

Antras gražus namas prie šv. Jur
gio bažnyčios. 2 flatai, 4 ir 5 kamba
riai ir šviesus kam. beismentas ir sto
gas dėl drapanų džiovinimo, garadžius 
dėl 3 mašinų, mūrinis, elektra, lotas 
25x160. Randos į mėnesį $65, kaina 
7,000 cash, 2000, arba mainysiu ant 
bučernės, grosemės arba loto.

SAVININKAS
751 W. 31 St. Phone Yards 6296

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mhinyti ar 

budavoti.

Tel. Prospect 4345

MOKYKLOS

809 W. 35-th Str.

Parda-
Namas 

naujos ma

DIDELIS BARGENAS. 
vimui restauranas su namu, 
mūrinis, 2 pagyvenimai, 
dos įtaisymai, pirmas flatas ir ga
radžius apšildomas garu, garadžius 2 
maSinom ir 8 lotai, lotai kitoj vietoj. 
Parduosiu už teisingą puasiulymų. 
Priežastis pardavimo svarbi.

F. RUZELLA,
8814 Houston Avė., So. Chicago, III 

Tel. So. Chicago 0789

PARDAVIMUI medinis na
mas, 4 gyvenimų ir štoras. Na
mas gerame padėjime. Parduo
siu pigiai,

3800 So. Emcrald Avė.

biz-
su

PARSIDUODA mūrinis 
niavas namas ir BuČetnė 
groserne. Galima pirkti atski
rai ar tik biznį arba namą.

Tel. Lafayette 5354

KAS norit mainyti lotą ant 
automobilio Chandler coupe tik- 
;ai 10 menesių senumo. Kreip
kitės 6559 So. Maplewood Avė. 

nv.1 nnnnku. arruu

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1648 

Sara Patek, Principal
4

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE


