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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DienraStis Amerikoj

No. 294

Socialdemokratu laimėjimai 
Vokietijoje

Kova su spaudos laisvės 
varžymu Italijoj

Meksikos banditu būrys Konfiskavo $60,000 vor 
puolė miestu lės deimantu Lietuvos žinias.

|I)OM1 BYLA

Dar 60 komunistų ištrem 
ta iš Francijos

Onos Užupaitės pašautas Ame 
rikos vice-konsulas mirė

Vokietijos parlamento rin 
kiniai

Socialdemokratai laimėjo dau
giau vietų nei kuri kita par
tija.

inai Į Prūsų (landtagą (krašto 
seimą). Nepilnais tų rinkimų 
daviniais landtagai! išrinkta.

Socialdemokratų . . 116 
Vok nacionalistų .. III 
Centro (klerikalų) . . 79 
Komunistų ............. 47
Vok. liaudies part... 50 
( llra-nacionahstų .. 12 
Vok. demokratų .... 26 
Ekonomijos partijos > 10 
1 lanoveriečių ............. 5
Lenkų partijos .......... 1
Praeitame (landtage socialde

mokratai turėjo 108 vietas ir 
nepriklausomieji 28 vietas; ko
munistai teturėjo 29 vietas, o 
u Itra-nacionalįstai praeitame 
landtage visai nebuvo atstovau
jami; Vokiečių nacionalistai 
turėjo 77, o Vokiečių liaudies 
partija turėjo 57 vietas. Ki- 

parlijos pasilieka beveik

I.ON1 KINAS, gruodžio 8. — 
(Užsienio reikalų ministerijos 
žiniom i« ipaskv iškis Ik omu n is- 
tų internacionalas dabar ve
dąs aktingą propagandą seka
muose kraštuose: Estuose, Ry
tų Galicijoj, Besarabijoj, Kepa
luose, Makedonijoj, Indijoj, 
Egipte*, Arabijoj, Persijoj ir 
Tunise.

Krikščioniškose šalyse ta 
propaganda pasireiškianti for
moj kurstymo sukilimų prieš 
esamąsias valdžias, , tuo tarpu 
kai mahometonų žemėse ji pa
sireiškianti narionaliz'mo for-
Inoj.

Beinard Sliaw pašiepia 
sovietu lyderius A ♦

Garsus 
Berną ni 
Maskvos 
jis sako, 
niai toli, 
komunistiniai lyderiai 
naujokai. Jis pataria 
ats?k ratyti trečiojo internacio
nalo, kurio rašytoji) konstitu
cija išduodanti buržuazinį ide
alizmą ir vaikišką valstybės 
vyrų nepatyrimą. “Sovietai — 
jako Sha,xv -- turėtu aiškiai 
pasakyti p. Zinovjevui, kad jis 
pasirinktų sau ką nors tarp 
rimtos ^ipĮlomatybės ir kinie- 
matografinių vaiko nesąmo
nių.“ . •

Anglijos rašytojas 
Sliaw parašė laišką 

Iz vieši ijoms, kuriame 
kad sovietų suprati- 
aitsilikę ir kad rusų 

visai 
jiems

Valdžios propa n liejamam spau
dos įstatymui priešingi dagi 
fašistams palankus laikraš
čiai

Piešdami miestų 11 žmonių 
nužudė, septynis pavojingai 
sužeidė

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 8. Vakar septyniasde
šimt lianditų buvo užpuolę Tar 
pailpos miestą, Jaliscos valsti
joj’, plėšimo tikslu. Ląi'ke plė
šimo banditai užmušė vienuo- 
Ijką miestiečių, o septynis ki- 

Buvo 
miesto

sankreven ir lurliuųujų piliečių
apiplėšius didžiausios

NEW YORKAS, gruodžio 8. 
- (Muitines vyriausybė konfis
kavo 60,000 dolerių vertės dei
mantų, kurių grįžusi laivu 
Arpu’tania Mrs. Irving I. Bloo- 
iningdale parsigabeno iš Euro
pos. Mrs. Bloomingdaic yni 
vietos departamentinęs sankro
vos direktorius. Deimantus ji 
gabeno slapta, bet muitinės in
spektoriai, padarę kratą, sura
do. Jei ji norėtų savo deiman
tus atgauti. ji turčių nžimnkė- 
li 120,009 dolerių pabaudos.

papą arba katalikų buž
ai ha žinių, kurios galė- 

va Mybes kreditui.
trukdy tų diplomai ir 

santykialms, ardytų vi- 
ramumą, arba kūr

Zagrebo universitetas už 
darytas

100,000 streikininku Len 
kijoj grįžta dirbti

ii* ant»s<‘mitinėi ,------------ T-----—

iirje. Komunisty agitatoriy trė 
socialdemokrolnil ?

Tautu Sąjungos Taryba 
susirinko

BF.ILG 11A1 >AS, J ugoslavi j a,
gru(xlžio 8. — Del atsikartoju- 

idalymo šių studentų neramumų, Zag- 
į tuos rebo (Kroatuose) universiteto 

rektorius uždarė mokykla c I . . v ■ 1pra-| trims dienoms. '
Neramumai, kurie buvo nu- 

rankas,1 tildyti areštavimu penkių dc- 
kurie yra' Kimčių studentų,’ kilo išnaujo. 

valdomosios |xirti.jos kadangi studentai, kaip ir pir
ma, aitriai nepatenkinti švic- 

I timo ministerijos padarytu žy- 
tašistams palankieji į pašalinimu iš katedrų

aštriai kritikuoja trijų profesorių tik tlel to, kad 
jie yra respublikos šalininkai.

ROMA, Italija, gruodžio 8.— 
Del Mu-ssOlini’o valdžios pateik
tojo spaudos jstalymo projek
to, kuriuo norima aštriai spau
dos laisvę (suvaržyti, žada kil
ti atkakli kova. įstatymo pro-
jckl iiumaloma aštrios baus- lūs pavojingai 
mos, ilgas kalėjimo terminas 
r< da'kteriams. kurie savo laik- 
r;Ači'iik^e įdėtų raštų, šiaip ar rezidencijos, 
taip užgaunančių karaliaus šei-; 
r n yną 
nyrių
tų kenkti 
užsieny, 
niams 
suomenes
šlytų klasių nesikentimą.

Projpo n u o j am c j o 
provizijes yra panašios 
dpaudes privalomuosius įsaky
mus, kurie b,uvo išleisti 
šilą vasarą, tik jų taikymas 
pavedamas į teismų 
vietoj p refe k ta ms, 
politiniai 
agentai.

Dagi 
laikraščiai 
proponuojamąjį spaudės įsta

tymą, kaipo reakcingą, žiaurų 
ir pavojingą spaudos laisvei.

VARŠUVA, Lenkija, gruod. 
8. Milžiniškas Lodzės pra
monių streikas, kuriame daly
vavo 100,009 darbininkų, pa
sibaigė, streikininkams ir sam
dytojams sutikus1, su arbitraci- 
jos teismo sprendimu, 
lės fa|)(iky i’r viešųjų 
darbininkai šiandie 
dirbti. . ■

nomis Kauno Apygardos Teis
mas nagrinėjo p. Berži n skai
tės bylą, kuri apliejo savo my
limą nuodais, nuo kurių jisai 
apako. Tardymas parodė se
kančia :

Beisogalos pilietis Jonaitis 
įsimylėjo į p. Beržinskaitę, bot 
rezultate nieko gera neišėjo. 
Jisai ją apleido ir nuvažiavo 
meistelin gyventi. Kartą Jo
nutis atvažiavo Boisogalon at
siimi! savo daiktų. Sužinojus 
apie tai jo buvusi mylėtino įsi
brovė Į jo kambarį ir apliejo 
ji nuodais. Po tam ji pati nu
vyko policijon ir prašė ją areš
tuoti.

Pasiliuosavus 
vėl pradėjo 
sužiodolinio,

Nežiūrint
dė Beržinskailo 
kalėjimo.

PATARIA MA1NERIAMS
GRĮŽTI PRIE DARBO

Teles! i- 
įstaigų 
sugrįžo

nuo arešto ji 
pirštis prie aklo 
ir jie apsivedė.

to Teismas nubau- 
3 mėnesiams

PASMERKIMAS PLĖŠIKŲ

BELGIJA NORI GAUT 
AMERIKOJ PASKOLOS

SNIEGO PŪGOS
------“

SUPERIOR, Wis., gruodžio

BE1M.1N.XS, gruodžio 8. — 
Vakar \|b<>j Vk>kie?|ijoj įvyko 
reichstago (parlamento) rinki
mai. Kol kas pilnų žinių apie 
linkimų pasekmes dar nėra, te
ėjau iki šiol surinkti daviniai 
rodo, kad soeiaildemokratai, pa
lyginus su kitomis partijomis, 
nahjame parlamente turėsi dau-, 
ginusiai vietų. Laimėjo ir ki-j 
los mažiau daugiau demokra
tinės partijos, kuomet kraštu- 
tfntosios, — komunistai kairėj 
ir kraštutinieji nacionalistai!
dešinėj, —atrodo stiprokai smiles 
Hnuštos. Generolo Ludcndorffo| l>o atmainos!, 
monarchlstinė 
partija (beveik

Surinktomis 
tų žiniomis
\th gavę 130 vielų, taigi tris
dešimt dviem vietom daugiau 
n< i praeitais gegužės mėnesiai PARYŽIUS, gruodžio 8.— 
rinkimais. Centro partija (kle-Į Einant Francijos valdžios rnr- 
rikalai) laimėjo dviem vietom I tarimu tremti svetimų -kraštą 
daugiau, 6 demokratai -—, trim. I komunistinius agitatorius!, va- 

. Kol kas rinkimų rezultatai|kar slaptoji policija vėl išdan
gino per Francijos sieną še
šiasdešimt , negeidžiamųjų af> 
menų. Tarp tų išguitųjų buvo 
keturiasdešimt italų, septyni 
belgai, šeši lenkai, vienas ju
goslavas, vienas šveicaras ir 
vienas vokietis. Visi jie buvę 
organizuotojai komunistų mo
kyklos Bobigny, kurioj buvę 
lavinami komunistų agitato
riai.

a loki:
Socialdemokratų .... 
Vokiečių nacionalistų 
Centro (klerikalų) 
Vok. liaudies partijos 
Komunistų ..................
Vokiečiu demokratu . . 
Bavarų liaudies part... 
Ultra-nacionalistu ....
Ekonomijos partijos .. 10 
Ūkininkų partijos .... 8

130
101
08
50

19

ROMA, gruodžio 8.— šian
die čia atsidarė trisdešimt ant
rasis Tautų Sąjungos Tarybos 
susirinkimas. Brazilijos atsto
vui Afranio Mėlio J?ranco- pir
mininkaujant. Posėdžiai laiko
mi istoriniuose Doria rūmuo
se.

Susirinkime dalyvauja: bu
vęs Belgijos premjeras Hy- 
mans, buvęs Francijos premje
ras Briand, buvęs Italijos prem
jeras Salandra, Anglijos Aus
tei! Chamberlain, Ispanijos 
Quinones de Leon, Švedijos 
Osten Unden, Uraguajos Al
berto N. Guani, čechoslovaki- 
jos Dr. Ververka ir Japonijos

sniego šešia’s pėdas gilumo.

čiąs vejas vietomis sunešė di
džiausius pušnius.

WASII IN'( irTONAS, gruodž io 
8. Federalis oro biuras Iš
leido įspėjimą (laivams pasi
saugoti laukiamos Atianliko 
pakraščiu nuo De!laware iki 
Maine, audros.

SCRANTON, Pa., gruodžio 
6. Padrąsinta pasisekimu iš
vengti streiko Lehigh Valley 
anglių kompanijos kasyklose, 
komisija, paskirta United Mine 
VVorkcrs unijos prezidento J. 
?.•. Lelvviš’o išliriirėti rieautoni
zuotą 12,000 mainerių streiką 
Penmylvanijos anglių kabyk
loj turi vilties, kad pasiseks 
prikalbinti streikininkus grįž
ti darban.

1 1,000 KANARĖLIŲ APSIRGO 
JŪRIŲ LIGA; 2,000 Mlfač

ORfl
<s

bu-kanclerius Marx ir 
kancleriais Scheide-

Mueiler, Bauer, Feh-

Pašautasis Amerikos 
vice-konsulas mirė

Priešpietinė sesija buvo pa
švęsta priruošimui susirinkimo 
programų. '

Chicago ir apielinkė. šian 
die aplamai gražu; 
čia u: stiprus vakarų

Vak a r temperoj 11 ra
siekė ‘51° F.

daug sal
vė jas.
vidutinai

BRIUSELIS, gruodžio 6.
Belgijos finansininkai ruošiasi 
pradėti pertraktacijas su New 
Yorko bankais dėl kelių šimtų 
milijonų dolerių paskolos Bel
gijos valdžiai. Pinigų belgams 
reikia ypač, ekonominei plėto
tei namie ir Kongo kolonijoj, 
Afrikoj.

KAUNAS [LŽ]. šiomis die
nomis Kariuomenės Teismas 
nagrinėjo gaujos plėšikų bylą, 
kurie buvo patraukti Teisman 
u’ž puolimą raitelių policijos.

Tardymas parodė, kad 1923 
metais raitelis policininkas ve
dė areštuotus plėšikus, Semaš
ką, Dopasą, Vasilevskį ir Pet
raitį, ** kurie ėjo apkalti reto* v • •ziais.

Kėdainių lirik

UŽSIDEGĖ LAIVAS; 22 JU- 
REINIAI KLAIDŽIOJA 

VANDENYNE

Kitų partijų ....’.........
Tarp žymiausių žmonių 

rinkta 
vašieji 
mamų,
renbach, Wierth ir Stresemann.

Vokiečių nacionalistai išrin
ko savo žinomuosius lyderius, 
admirolą von Tirpitzą, fuerstą 
Otto von Bismarcką, grafą 
AVestarpą ir Oskarą Hergtą.

Vargais negalais perėjo ir 
kraštutinieji nacionalistai — 
Albrecht von Graef, grafas 
von Reventtow ii’ patsai Lu- 
dendorffas.

Buvęs ambasadomis Jungti
nėms Valstijoms grafas Berns-! 
torff ir Dr. Bernhardt Dern-I 
burg vėl išrinkti demokratiniu 
sąrašu.

Socialdemokratų lyderiai, bu-j 
vęs finansų minis toris Rudol
fas Ililferding, ir socialdemok
ratų partijos pirmininkas Otto 
WcJs grįsta taipjau parlamen
tam

Moterų vėl išrinkta komunis
tė Ruth Fiscber, demokratės | 
Gertrude Baeumer ir Dr. Maric 
Lueders, ir nacionalistė Mar
ga rot he Belm.

Rinkimų i Prūsijos landtagą 
rezultatai

WASMINGTON, d. C., gruo- 
Idžio 8. Valstybes Departa- 
Įmentas gavo žinią, kad Belgra- 
Ide, Jugoslavijoj, pašautasis 
nraeitą ketvirtadienį Jungtinių 
Valstijų ViccikoaifŲ^as Henry 
Daiyton mirė.

Žiniomis iš Jugoslavijos, vi- 
ce-konsulą Daytoną pašovus 
iauna lietuvaitė, vardu Ona 
Ižupaitė, kuri kartu su Day- 
tonu buvo atvykus į Belgradą 
iš Kauno. Po pašovimo • Day- 
tono, Ona Užupaite buvo ras
ta viešbuty negyva, su peršau- 

I ta galva. Belgrado policija įsi
tikinus, kad ją nušovęs Dayto- 
nas, o ne ji pati nusižudžius.

Jungtinių Valstijų Valstybės 
Departamentas davė instrukci
jų savo konsului Belgrade, p. 
Patton’ur, kad jis smulkmenin- 
gai ištiriu visą atsitikimą ir 
urnai praneštų Departamentui.

Vioe-konsulo kuinas bus par
gabentas į Jungtines Valstijas 
palaidoti.

MAIŠTININKAI RONDURASE
VE B VEIKIA

NEW YORK, gruod. 6.
Vokiečių Lloydo laivu Slutt- 
gart atgabenta* Amerikon arti 
11,000 karanėlių. Visos atvež
tos kanarėlės, sirgo jūrių liga, 
nes kelionė buvo labai nerami 
ir audringa, ir plaukiant lai
vu daugiau nei 2,000 tų paukš
telių išmirė.

ATSIDARO AUDIMO 
DIRBTUVES

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
gruod. 6. Indų vandenyne 
stropiai ieškoma 22 jurininkų^ 
plaukiojančių valty be vandens 
ir maisto. Jų laivą Cigale išti
ko gąiąras ir jie buvo priversti 
jį apleisti. Trysdešimt penki 
to laivo pasažieriai su pagelba 
dviejų valčių išsigelbėjo ir pa
siekė Rcunion.

beeinant, zjie 
prašė policininko leisti jiems 
“pasilsėti7. Kuomet policinin
kas jųjų prašymą išpildė, jie jį 
užpuolė, sumušė ir pabėgo. Jie 
apsigyvenę Kėdainių 
jo, nedavė ramybes 
jams.

Karlą jie susipyko 
daiktų, ir vienas jų,
juos išdavė. Tuojau plėšikai 
buvo suimti ir perduoti Teis
mui.

Teisme visame prisipažino. 
Teismas nubaudė 2 plėšikus 15 
metų kalėjimo, vieną 8 me
tams kalėjimo. Petraitį paliuo- 
savo.

apylinkė- 
gyvcn to

dėl vogtu
Petraitis,

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos

«r.MANAGUA. Nikaragua, 
8. Gautais čia pranešimais
generolas Julio Peralta, su 500 
kariuomenės, esąs netoili si(s
nos ir ruošiąsisi vėl įsiveržti j 
Hondurasą iš Nikaraguos. Pe- 
ralla norįs susijungti su rcVo- 
Ihucminkų vadu generolu Fer- 
rera; .

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIŲ NELAI

MĖJ

VIRGINIA, Minu., gruodžio
• Vieškely, netolli Virgijos, 

.susimušė trys automobiliai. 
Nelaimėje trys automobilinin
kai buvo užmušti, o keturi su
žeisti. Sužeistieji liko policijos 
areštuoti.

8.

KOJULEGIJA SUDEGĖ

Kr.

Šiandie- .f'aule. teka 
džiasi 1:19 valanda. »

7 :OG.

HNIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 8 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ........
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ... 
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų....
Olandijos, 100 markių .. 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, JOG frankų ..

.. $470
$4.95 

$17.61 
$17.77
$5.40 

$19.25 
$15 00 
$40.48

$2.52 
$26.95 
$17.89

FATjL RIVER, Mass., gruod. 
6. — Fall River bovelnos dir
bėjų asociacija šiandie prane
šė,. jog pirmadienį atsidarys 
penkios audimo dirbtuves, ku
riose reikalaujama 20,000 dar
bininkų. Dirbtuvės buvo užda
rytos per. keletą ihėnesių.

SIŪLO LAKŪNUS PAAUKŠ
TINTI IR SKIRTI JIEMS 

$60,000.

Kartu su rinkimais į Vokie
tijos/ reichstagą įvyko ir rinki-

WASII1NGTONAS, gruodžio 
8. — Aukščiausias Teismas pa
liauja savo sesijas nuo atei
nančio pirmadienio iki sausio

MILLEDGEVILLE, Ga
8. — šį rytą gaisras sunaiki
no Georgia Valstijos kolegijų 
moterim^ padarydamas apie 
100,000 doleriti materialių nuo
stolių.

Lietuvos Pinigų Kursas
—Į -4- J - f •

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 litų 
100 * 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Gorint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 6. — Atstovas H. R. Ra- 
thbonc įnešė (sumanymą, kad 
nesenai apskridusiems pasaulį 
lakūnams butų duoti atsižymė- 
j i mo 
be to

ženklai, paaukštinimas1 ir1 
$10,000 kiekvienam.

Bus Išmokėti Prieš Kalėdas
Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi

nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių, 
ja tiktai

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTV
A /

Pinigai

Uty 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti} 
litų 
litų 
litų

.... $5.50

.... 10.50

.... 20.75

.... 31.00

.... 41.25

.... 51.50

.... 61.75

.... 72.00

.... 82.25

.... 92.50
... 102.75

RUSIJOS-IJSNKIJOS SUSIŽI
NOJIMO SUTARTIS

gruodžio 8.VARŠUVA, 
Lenkų geimas patvirtino padu- ' 
rytų su Rusija pašto, telegro. 
fo ir telefono sutartį. Einant ta 
sutartim telegramoms (negali. 
būt vartojami joki kodai. Į

pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 
bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAITS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL
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Klausykit
Draugai Tautiečiai

“Pirmų sykį Amerikon atvykęs ir 
išlipęs New Yorke, dėdė pasiėmė 
pas save. Ten jis man davė rū
kyti HELMAR. Aš negaliu pa
miršti pirmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir aš visados rūkau juos ir nie
kad nepabosta.”

Taip ir jums pasiregėtų, jei jus . 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus cigaretus,.: kadangi' 
HELMARS susideda iš Turkiško 
Tabako garsaus po visą žemę kai- i 
po geriausio ir brangiausio tabako 
cigaretams. / >

HELMARS yra absoliutiškai gry- 
, n i ir įpekiuoti į kartono skrynutes^ 

kad jie nelužtų.

Kaip kiti, tąip ir jąs džiaugsi 
lės permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOKESo/lOorJO

Doctor M. Robinson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N0RTHWAY 1533
II iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

HEMLOCK 4592-8681
9:80 iki 10:80 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais. 

5211 Ruseli St. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kuinp. Orleane 
DETROIT, MICH.

kvtevą h* pejlegi nuvedame | eenne 11 uaeju Mni*, taipgi rtifi- 
fnvM. CmR arba ant ilraokfejlnio.

Pirmatin* Uetavią Ktektroe Eervoraeija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BABTKVS, Frm.
ĮSI# W. 47th St., Tel. Boalevard 7101.1892. Chleage.

r

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie .yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeinii- 
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami .Naujienų 
ofise, priduodantšį skelbimą h* 40č. 'Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, 111^

t

Įvairios Lietuvos Žinios

«

RAPJIENOS, UElCfigO, H,
r; asmens tik Susisiekhno Mi 
Lislen.;ci sutikus, o snti.iin.c 
stotis Ministerių Kabine.lm di
dus. Be to šiuo projektu nn- 
mąto ‘visiems juros laivams, 
įvirintiems ne mažiau 50 žmonių 
personalo ir 15.000 tonų įtąj- 
pos radio stotis yra privaįp- 
Aias. 

• '* Įkliuvo muitininkai. ,
; Nesenai Prekybos Departa
mentas jladaręs , reviziją Gei

mui tinėj ir VindAi
jieręinnmrtni' punkte rado dalfe . (
pu s įžengimų u pfię^ minto įsta
tymus. „Del šios prieža.stiės t 
i/iiiilinčs ir\pereinamojo punk
to viršininkai.paleisti iš Lndy- 
j>os ir traukiami ats ikomvbėn.

Kiek žirtonių 'išvažiavo ir 
įvažiavo

Spalių mėnesį išduota 887 už 
sienio pasai už 27.059 litus

Mokėjimas senų skolų
Ministerių Kabinetas priėmė 

įstatymo projektą, kuriuo visi 
vekselių, įkaitų ir kitų skolų, 
taip pat ir sutarčių pasižadėji
mai išmokami skaitant 1 misų 
rublį lygų 2 litauu Kalbamos 
piniginės .prievoles, sukeltos 
rusų rubliais po 1915 m. rug-Į 
sėjo 1 d. ligi 1919 m. sausio 
1 d. atlyginamos po 1 litą už 
kiekvieną rusų rublį, o tuo me
tu sukeltos vokiečių markėmis 
ar, auksinais, atlyginamos ~f)o 
50 centų už kiekvieną markę 
ar auksinų. Tos /pačios prievo
lės, sukeltos po 1919 m. sausio 
1 d. ligi 1919’ m. Spalių 1 d. 
atlyginamos litais, atsižiūrint 
Jungtinių Valstybių dolerio 
-kurso prievolės kilimo momen-1 pailginta laikas 146 pasams už 
tų. Įnešti iki 1922 m. spalių 4.695 litus; vizų išduota 321 
t d. į Lietuvos iždų depozitai 9531 litus. Svetimšaliams 
markėmis #r auksinais apmoka-1 v*zll iššluota: 213 už 7.149 li

tus, duota leidimų 35 už 2.918 
litų ir pailginta 4 leidimai už 
184 litus.
Kiek svečių apsilankė Palangos 

, kurorte
šiemet (Palangos (kurorte 

nuo gegužės 1 iki rugsėjo 1 d. 
lapsilaukė 1901 Lietuvos pilie
tis svečias ir 169- svetimšaliai 
svečiai. Pereitais metais , peri 
tą pat laikų 1.362 .Liotuvo^s .pi
liečiai ir 106 svetimšaliai, 1922 
metais tuopai laiku 1.338 Lie- 
tuovs piliečiai ir 177 svetimša
liai.

skaitant 1 litą 175 
ar 
m

auksinams, o į- 
spalių 1 <1. ap- 
įnešimo j iždą

mi litais, 
markėmis 
nešti 1922 
mokami litais
dienos kursu.

Lietuvos piliečių skolos rusų 
žemes bankui, kurios einant 
Lietuvos ir Rusijos taikos su
tartimi tenka h Lietuvos iždui, 
apmokamos po 5 litus už kiek
viena rusu rublį. ... , %

‘ r ' ’•

Ištaiso gcležjiiikčlio. stočių ,
-vardus C

Gelžkelių valdyba davė pa
rėdymų ištaisyti neteisingai už
rašytų 19 gelžkelių stočįij pa
rašus. Jos • turės taip vadin-

ai, 2. Daugai, 3.
Dotnuva, 4. Kaišiadorys, 5.
(rugeliai, (>. Kuktiškes, 7. Lin
kuva, 8. Obeliai, 9. Pagėgiai, 
10. Pagryžuvis, 11. Pakrojis, 12. 
Pandėlys, 13. Proveniškės, 
Suvainiškiai, 15. Šeduva, 
t roškuliai, 17. Utena, 18 
mėlis, 19. žeimis.

Mirtsch pašalintas
Klaipėdos Valstybes gynė

jas, Vokietijos pilietis Mirtsch, 
kuris apsilenkdamas su valsty
bės įstatymais kėsinosi nugink
luoti dalį Lietuvos kariuomenės 
pajėgų— Lietuvos šaulių Są
jungą ir kurio pasikėsinimo 
auka buvo vieno valdininko 
mirtis Aglonuose ką savo lai
ku buvome rašę, dabar paša
lintas iš einamu pareigų.

Paguvo ln-i-vtę
Naktį į lapkričio 12 <1. J'a- 

langos pajūry policija sulaikė 
motorinį kontrabandos laivą 
su 1.700 litrų 'Spirito. Garlai
vis yra iš Dancigo taip pat ir 
jo kapitonas dancigietis. Lai
vo. kartu buvo 1 Latvijos ir 
Lietuvos pilietis. Kontraban- 
distai buvo' apsiginklavę šau
tuvu ir revolveriais. Pas juos 
rasta 12.000 litų pinigų už iš 
ankslo parduotą spiritų. K

Kiek Kaune buvo gaisrų
Per pirmą šių melų pusmetį 

Kauno mieste įvyko1 105 gais
rai. Užsidegė 89 gyvenamie
ji trobesiai, 8 sandėliai, 7 fab
rikai, l manufaktūros krautu
vė, 1 medžio lentų džiovykla, 2 
užsidegimai butuose. Nuosto
liai siekia 316.750 litų.

Kas gali turėti radio stotį
Minislerių Kabinetas pri

ėmė radio susisiekimo įstaty
mo pj’ojcktą, kuriuo radio pri- 
on”r <» stotį gali stalvt: tiek 
įvairios įstaigos liet

Wennersten’s
Bohemian Blend

Kiek pagaminama ir išgeriama 
degtinės

Per pirmus šių metų 10 me
nesių pagaminta -1.432.976 lit
rai 40 laipsnių/stiprumo degti
nes ir 146.349 litrai 95 laips
nių—spirito. Per tą pat laiką 
parduota 4.387.709 litrai deg
tines ir 113.912 litrų.» spirito. 

‘Be to, medicinos reikalams iš- 
įdūola 295 litrai spirito. Už 
'parduotą degtinę ir spiritą 
jgauta 28,371.301• litų pajamų,

T.. ................. -j1’"’

Štai Yra Laiminga 
Žmona

“Nervai ir Sintis Yra Daug Geresnes” 
—«ako poni Ruth Mujcrs

Ji rašo: “Aš suvartojau vieną bač
kutę Nuga-Tone ir jis padare man 
daug goriau, negu visos gyduoles iki 
šiolei suvartotos. Aš jaučiuosi stip
resnė, o mano nervai ir širdis yra 
daug geresnės. Aš jau galiu gerai 
miegoti naktimis. Mrs. Ruth Majors, 
Santa Cruz, Cal.“

Musų skaitytojai atras Nugn-Tone 
neblėdingą, malonų ii- veiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, pataiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną greitai. Nuga-Tone suteikia pa
ilsinantį miegą, gerai stimuliuoja ke
penys ir vidurius, jog išdirbėjai žino
dami jo veikmę, prisako visiems ap- 
tiekoriams jį garantuoti arba gražin
ti atgal pinigus, jei Jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir pardivinėjamas per vi
sus aptiekorius, arba prisiųsk $1.00 ir 
gausi tiesiog iš National Laboratory, 
1014 So. Wabash Avė., Chicago, III.

14.
16.

Žei-

~t WEHHERSTEN’S 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jys pamėgsite jį!

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

’r-
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r Adam :Widzes
AUTOMOBILE REPAIR1NG
Dabar yra labai geras laikas 

prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros, šiuo laiku 
mekanikai turi daug liuoso 
laiko.

Mes taisome visokių išdirbis- 
čių automobilius. Musų darbas 
atliekama yra labai saugiai. Dar
bas yra užtikrintas.

Turime gerus, vėliausios ma
dos įrankius, atliekam darbą 
greitai ir labai prieinama kaina.

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus.

NYTI VISADOS KREIPKITftS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. e

S. L FABIONAS CO

809 W. 351h SI.. Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. ♦

Adam Widzes
4501 So. California Avė., 

Tel. Lafayette 9114 
dieną ar naktį

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

Ar Reikalaujate Anglių?
Mes galime užganėdinti tą jūsų reikalavimą. Mes galime da- 

'statyti jums geriausios rųšies anglis ir garantuoti labai pigia kaina. 
Mes parduodame nk geriausios rųšies anglis ii' galime garantuoti 
pilną užgančdinimą. Mes turime daug užganėdintų kostumerių ir 
norime J UMIS turėti vienu iš jų. Jei jus pašauksite mumis telefonu 
arba atsiusite atvirutę, mes dastatysime jums geriausius anglis ?k4, 
galite nupirkti už pinigus ir mes pristatysime į kėlės valandas.

/

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .810

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

Nedfeliomin nuo 9 Ud 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn SU Room 1117 
Tęlef. gtate 7521

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Ynrds 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 niorgičiams.

♦

J. P. WAITCHES
Advokatas

, J^n?STO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS t 
10717 S. Indiana Aveiuft, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis Visą dieną; švėn
omis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Pabandykit pas mus ir persitikrinkit

S8.00 
S8.25 
S8.00 
S8.00

Pocahontas mine run
Franklin Counįy Lumps.... .

Nut

Si. Clair Coal & Maierial Co
ADVOKATAS

11 S.' La Salio SL, Room 2001 
TeL Rando!ph 1034 — Vai. neo 9-6

j s
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8. v. v. apart Panedilio ir
Pitnyčioa.

2437 So. Loomis Si. Canal 5534 ir 5536

Pinlg^ai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas .

Pinigų prisiunčiu $

j Valsčius

.. Apskritis

. turi gaut Lietuvoj litais .

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

litų 
litų 
litų 
litų 
litui

Pat. Ofise.

Trynimai Viitdoi Suteikia Palengvinimą!
Neatsklėkit ant riebaluotu mosčlu, 

kuomet jums būtinai reikalingas liui- 
inentus!

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankus kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siurtčiant Paštu ir Telegramų

vlauomet buvo pagelbiu^a gyduole. Tloyr* 
puikiauBis ir labiausiai natik&tinas lini- 
uieiitau, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
N6ra tikrasis, jei neturi INKARO vaie- 
Uižcuklio.

F. AD. RICHTER & CO.

50 
100 
200 
800 
400 
500

T

Paštu Telegramų Paštu
$5.75 . .......... $6.25 600 litų .... ................... $62.00
10.75 . .......... 11.25 700 litų ...... :........... 72,25
21.00 . .......... 21.50 800 litų .. ....... ........... 82.50
31.25 .......... 31.75

.......... 42.p0
900 litu . ............... 92.75

41.50 1000 litų\... .................. 103.00
51.75 . ■ -..y • ■ .......... 52.25 5000 litų . .................  514.00

—

Y

(jei nori

’ Telegramų 
£62.50 

72.75 
83.00 
93.25 

103.50
•514.50

Ireg. S. V.

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus^prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Ciiicago,-Uliaois

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami* 
nuoja abstraktus. Padaru pirkimo ir par« 
davimo dokumentus ir {galiojimus.
7 S. Dearborn 8t., Tel. Kandolph 3261 
Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki B

Telefonas ICoosevelt '9090
Namu telefonas Canal 1667

—

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Tak. S228 S. Halsted StM CMeągo 
Tel. Yords 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Wasbington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare 
1814 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoi nuo 
■6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Halsted St. '! .Hoal 6737

H-
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Sveikatos Dalykai
KAIP PASISAUGOTI SIFILIO

I
ligų, ga- 
visuomet 

Kas nesi s nu

Sifilio, kaip ir kitų 
Įima saugotis, bet ne 
galima išvengti, 
goja, tąsi bile ligų gauna grei
tai.

Iš straipsnio “Kaip apsikre- 
čiama sifiliu“ galima numany
ti, kaip išvengti apsilcrėtimo.

Reikia pakartoti, kad nors 
sifilis nėra lytiška liga, negi 
grynai venerinė, visgi didžiuma 
gauna jį lytiniame kontakte. 
W. Lottheil pažymi faktų, kad 
pas profesionales prostitutes 
liga gaunama rečiau, negu pas 
.su n paleis t u ves, jei tokis žodis 
tinka pavadinimui tų moterų, 
kurios negyvena iŠ paleistuvys
tės, o veda netvarkų gyvenimų. 
Kodėl taip yra, matysime to
liau. Gydytojas nors nėra pa
mokslininkas ir ne jam išpuola 
apie dorų; ar nedora kalbėti, 
vi< nok sifilio klausime jis lin
kęs yra patarti kiekvienam 
vesti tvarkų lytini gyvenimų, 
kad išvengus ligos. Patarimai 
ločiau* ne visuomet ir ne vi
siems gelbsti, ypač šioj “flepe- 
rių” ir “keikyterių” gadynėj. 
“Cnatlyvos” panelės ir “cnat- 
Jyvi” berneliai (nors jų ytin 
maža liko) nesigraudens. Sa- 
lainonai ir Margaretos (ištvir
kauja, 
musų, 
mums 
musų 
Tiems 
neklauso, reikia

yra parankiausias ir geriausias 
vaistas tiems, kas j pavojų sa
ve išstatė. Sp iros oe tos muiluo
tame vandenyje labai greitai 
dvesia. J kūnų jos ūmai nepa
tenka, todėl .reikia nuplauti ir 
muilu išžudyti pradžioj. Pa
tartina apmuiluoti dalis ir pa
liktai taip kokias 5 minutas, o 
paskui tik nuplauti.

Kitas pasisaugojiimo 
yra senai Mečnikovo >ir 
surasta 'kalomele mostis.

būdas 
Roux 
Kalio

Tačiau atsiranda, huloriMų, 
pav., Gaucher, kurie tikrina, 
kad lanti,septikams negalima j- 
sitikėti, nes ir ibe jų vartojimo 
didžiuma negauna sifilio tuo
se atsilikimuose, kur taaiome- 
lūs, ne kiti antiseptikai neap
saugoja. Gali būti ir taip, bet 
antiseptikai gali būti netinka
mai s/utaiisyti arba nemokslini 
vartojami. Šiaip ar taip jie ne
kenkia ir nėm prasmės juos 
nevartoti.

Kadangi pasitaiko sifiliu ap- 
sikrėsti ir ne lytiniame kontak
te, todėl reikalinga laikytis 
paprastų higienos taisyklių, kad 
išvengus. Nereikia bučiuotis.

iš puhliškn indų, nestišluostytj 
kitų vartotu šluoistiku. Prieš 
apsiivedant mergina ir vaikinas 
turi būti gydytojo išegzami
nuoti, 'kati paskui vienas antro 
neaptarusių arba ligotų vaikų 
nesusilauktų.

Kiekvienas turėtų šiek tiek 
apsipažinli siu sifilio ženklais,

kurie leidžia numanyti, ar pats1 
neturi ligos ir pažinti tą, kas 
turi! Nors ne visi sergantieji 
turi aiškių, kitiems matomų 
ženk jų, tėčiam 
turi.
ba nužiurėtinu, to. geriau pasi
saugoti.—Dr. A. Montvidas.

25 R. Waisbington St.

didžiuma jų 
Kas išrodo abejotinu ar-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Už $5 gausit jj į namus

melas (maišcunas į. avies vilnų! aeikiikiia rūkyti svetimos pyp- 
riebalns (apliokosp gaunamas).
Gali Imti pusė kalomelo ir pu
se riebalų, arba 30 nuošimčių 
kalomelo ir ^0 nuoš. riebalų, 
šita mos lis tepama ir trinama 
i tas kūno dalis, kurios galėjo 
apsikrėsiti sifiliu. Mečnikovas 
darė baihlymus ant beždžionių: 
apkrėsdavo jas spirochoeton ir 
pankui apkrėtimo vietę. tepda
vo ir trindavo kailotnelb mes
ti m. Jis atradęs, kad kalome- 
las apsaugoja, geniau sakant, 
sunaikina siprochoetas net po 
1814 valandų nuo apsikrėtimo. 
Neisser aitrado, kad ir subTi- 
mato skiedinys 2 arba 3 da^- 
lys į 1000 dalių vandens gelbs
ti liek pat, kaip ir kalomelas.

kės, cigaro ir papiroso, nerei
kia skųstis svetimu skustuvu1, 
jo neišvirinus arba antisepti
ke, nepalaikius, nereikia gerti

JNORT

ŠIS PUIKUS MELDORF 
GROJIKLIS PIANAS 

Dirbtuves kaina

$285
šis Grojiklis Pianas Paprastai 

Parduodamas po $515 Gražus Meldorf

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat
Tel. Yarda 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl 
vanijoa ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie! 
gimdymų, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dykų pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose relka 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
gite pagelbą.

Valandos nu.
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 ik)
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

ATNEŠKITE PENKIS DOLERIUS
Mes Tuojaus Atsiųsime Grojiklj Pianų

Jus galite gauti šį gražų grojiklį pianą į jūsų namus rytoj už pen
kis dolerius. Jus galite jį grotf, kūdikiai gali jj groti ir jūsų visa 
šeimyna gaus daugiau tikro smagumo už tuos $5 jmokėjimo.

T®1. Blvd. 8131
M. Woitkew1ea 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekminga^ pa- 
arnauju mote

rims prie gimdy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tel

ekia ypatišką pri- 
£ žiūrėjimą. Duodū 

natarimus mote 
rims ir mergi 
aoms dykai.

3113 Sonth 
Halsted St.

“"A 
■' ■ DR. HERZMAN'd 
-I S RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W.
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Carai 
311®. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Val.t 9—10 A M. ir po 8 vai. vak 
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

Turėk Svarias, sveikai akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

t

/

Augštos Rųšies Grojikliai Pianai nuo $285 iki $750
DR. VA1TŲSH, O. D.

LIETUVIS AKIU \SPECIAUSTAS

1722 So. Ashland Avė., arti Eighteenth St,

Mušti RADIO yra pigus todėl:

4.

(Naujienos)

Atdara kiek 
vieną vakarą

I
čia rasite Money Orderį už $38.00 (Trisdešim-

Ateikite šį va
karą

ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti

Chicago.

-------------------------------------------- ---------------------------

Naujienų Knygų Krautuvė
Chicago, UI.

RMAN
LL.OYD—1

švęskite Kalėdas Namie
Važiuokite per Bremeną laivu

S. S. COLUMRUS

Didžiausias ir greičiausias Vo
kiečiu laivas, arba kitais laivais 
šjos linijos.
Puikus trečios klesos kambariai

LENGVAS GROTI
Malonus tono gerumas.
Atsakantis veikimas.

Automatiški Tracking Dovįeo. < 
Groja penkis skirtingus raktus.

Garaątuotas.

šis yra ne skelbimų skymas. 
Mes didžiuojamės turėdami tuos 
puikius Meldorfs Įrardavhnui. 
Mes norime, kad kiekvienoje 
kolonijoje butų vienas. Paskiau 
juos pardavinės paprasta kaina 
po $515.

z

Naujas S. V.

Nepiliečiai, kurie gryš j 12 
mėnesių, neturės jokio var- 
go sugrįžimui į Ameriką.

Specialė kaina nuo Bremeno 
iki Kauno.

North German Lloyd
100 N. La Šalie St., Chicago, III.

Arba prie vietinių agentų.

MELODY
MUSIC SHOPJie ir jos gyvena tarp 

Jų gerovė ir sveikata 
brangi, nes ji rišasi su 
visų gerove ir sveikata,
ir toms, kurie pamokslų ' GERA NAUJIENA.

duoti kokiu įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
. / ir būti metus, paskui be kliučiu grįžti

nors patarimų, kad Sifilio 1S- Amerikon nežiūrint kvotos, 
vengtų ir paskui netaptų pa
vojum kitiems.

Išlaikymas kūno stiprume ir 
sveikatos; yra taisyklė, išvengi-' 
m ui netoli visų 'ligų, bet sifi
lio atsitikime šita taisyklė tiek 
daug nereiškia, švarumas čia 
stovi pirmoj vietoj. Profesio
nalės prostitutės ir pačios šva
rumo laikosi ir vyrams1 yra į-

lodei pas jas teičiau apsikrečia 
sifiliu, negu pas šunpaloistu- 
ves. Vanduo muilas, turbut

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
1MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
JOLYMPIC, LAPPLAND.MINNEKAH 

DA ctc. siūlo greitą kelionę į Cher- 
liourtf. S’out hainpton, Antwerp ar 
Hamhurj*. laivų išplaukia kas
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-1 
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

K.reipkjtės prie mus vietinių agen
tų arba t

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S<>. State St., Chicago, III.

Nupiginta iki —Nupiginta iki 
$38.00 pAniA $38.00 
(Modelis II) V (Modelis II)

Ta kaina bus tiktai 30 dienų
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotas dalykas, vartojimui. Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuris yri labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jį sudėti, šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip y ra geras ar dar geresnis už 
kuriuos

1.
2.
4.

ima didesnes kainai
Jis yra PAVIZDINIS.
Mes paftluodame jų LABAI DAUG.
Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.
be krautuvės išlaidų ir pelno.
Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygvedystės 
išlaidas.

RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 
gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę. ,

Su kiekvienu RADIO mes- siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti.

Kaina šio gero Modelio II RADIO tiktai $38.00. Jis turi viską, 
nieko' nereikia dapirkti.

Vartokit šį kuponų kuomet pirkaite 
STANDARD RADIO CO., 
504 Citizens Bldg., 
Canton. Ohio. ...

Gerbiamieji 
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba, 
Mano vaidas

Adresas

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

z Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai:.10 Iki H v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St,
Phone Boulevard 7589

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: 'skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai Šlapumo ligas.

1046 Milvaukee Avė., kamp. Noble St.
i Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Ąve^ 

CHICAGO, ILL. '

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
I DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 delnų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 6:30 Iki 7:80 vakare
» ............ ..

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., 
Telephone 

Boulevard ^lOO 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Aro 
Tel . lzif*yelte 414®

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 288®

z

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4031 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 diepą.

——

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 deinų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligą

arti 81*t Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dian

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedsie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

Optomotrlst

Tel. Boulevard «48?

4649 So. Ashland Ava. 
Katnpaa 47-tos ant 2 

lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1810 So. Ashland Avė. ant 

virinus Ashland State Banko 
Telefonas Casal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po plot;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:3Q ir nuo 6 iki 7:30
/Telefonas Lafayette 3878-7716

8>r. J,. W. Beaudette

l,
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Editai P. Gricaltia

1789 South Haleted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 85N

Subscription Rateei 
|8.b0 per year in Cahada. 
$7.80 per year outaide af Chicago. 
58.00 per year in Chicago.

8c per copy.

juos buvo paduota apie 2,-' Bet desperacijos elementų 
700,000. j Vokietijoje dar ir dabar yra

. Taigi, per septyhis mene- nemažai? Daugiaus kaip pus- 
sius laiko komunistai neteko trečio miliono • komunistų 
vieno miliono arba 27 
šimčių balsuotojų!

nuo-

Tas milionas buvusiųjų 
komunistų balsuotojų nuėjo 
pas socialdemokratus.

. | 130 socialdemokratų at- 
Entered as Second Class Mattpr stOVU reiškia, kad UŽ SOCial-

March L7th, 1914, at the Post Office , t . , , , ~•f chicago, m., under the act of demokratus dabar buvo pa- 
tfareh 2nd, 1879. , duota 7,800,000 balsų, kU0-

met gegužės mėnesyje jie 
buvo gavę tiktai .6,000,000 
balsų. Taigi, socialdemokra
tai laimėjo vieną milioną ir 
aštuonis šimtus tūkstančių 
balsų, arba lygiai 30 nuo
šimčių daugiaus, negu septy
ni mėnesiai atgal. (

Prie socialdemokratų, va
dinasi, jau sugryžo milionas 
darbininkų, kurie pirma bu
vo nuėję pas komunistus. 
Kitus 800,000 balsų socialde
mokratai paveržė kitoms 
partijoms, daugiausia tur- 
but kraštutiniems naciona- 
nalistams. . -ta ų,- .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St., Chicago, 
(11. — Telefonas i Rooaevelt 8500.

Uisimokijimo kalnai
Chicago je — paltui

Metams ....................... . .... $8.00
4.00Pusei metų ---------------

Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam_________ L.60
Vienam mėnesiui___ _ . .75

Chicagoje per nešioto j vai
Viena kopija______________ _ 8c*
Savaitei____________ ________ - 18c
Mėnesiui _____ ______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, i
pa ttu;

87 00Metams _____'___ ___________
Pusei metų ___ J___ __ ___ __ 8.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiam_________ 1.26
Vienam mėnesiui_____________'.76

Lietuvon ir kitur oiaianiuoMi 
(Atpiginta)

Metami ___ $8.09,
., Pusei metų -----L—_________ 4.00

Trinu* mineaiami 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su uieakymu

16 — 17 metų 
laiko

Valkų darbo amendmentas, Pruseika juk irgi persimetė J

simpatizatorių ir daugiaus 
kaip trys ketvirtadaliai faši
stų rodo, kad Vokietija dar 
toli gražu nėra pasveikusi. 
Vokietijos demokratijos 
darbuotojams ir ypatingai 
socialistams dar keikės pa
dėti daug darbo, kol kraštas 
apsivalys nuo tų liguistų ele
mentų.

Vokietijos socialistai ne
mano, kad kovoje su deši
niaisiais ir kairiaisiais atža
gareiviais reikia vartoti 
priespaudos priemones. At
virkščiai, jie stoja už laisvę 
visiems piliečiams (kol jie 
pagerbia kitų piliečių lais
vę). Kad fašizmas ir komu
nizmas Vokietijoje išnyk
tų, socialdemokratai sten
giasi iškovoti geresnes gyve
nimo sąlygas žmonėms.

Dalis kraštutinių naciona
listų tečiaus, matyt, šį kartą

• * *’ * \

Svarbiausias klausimas
Vokietijoje dabar — po to, 
kai tapo sutvarkyta jos. san
tykiai su užsieniu — yra re- 
paracijų.. naštos paskirsty
mas. Vokietija negalėjo išsi
sukti nuo karo reparacijų,

balsavo už Vokietijos nacio- kurjas jaį uždėjo laimėjusios 
nalistų partiją (ki^yi kaize-l karą Santarvės vaisty

tu iciunota^u rio laikais vadinosi konser-Bet tai dar nereiškia,
rinkimai. Rašant šiuos žod- (vatorių partija), kadangi jos, kad Vokietijos liaudžiai yra 

atstovų skaičius • padidėjo visviena> kurie gyventojų

Užvakar Vokietijoje įvy
ko reichstago (parlamento)

žius, pranešama, kad rezul
tatai jų buvo tokie: Social
demokratų išrinkta 130, Vo
kietijos nacionalistų 104, 
Centro partijos 68, Vokieti
jos liaudies partijos 50, ko
munistų 45, demokratų 32, 
Bavarijos liaudies partijos 
19, kraštutinių • nacionalis-. 
tų 14, ekonominės ']

dviem. +
Šiek-tiek padidino savo

sluogsniai turės mokėti jas.
Socialdemokratai, kurie

atstovybes ir katalikų Ceiit- griežčiausia stojo už tai, kad 
ras (laimėjęs 2 naujas v^“i Vokietija priimtų 
tas) ir demokratų partija’ 
(laimėjusi 3 naujas vietas).
Stambiųjų kapitalistų “liau
dies partija” laimėjo 6 nau- 

‘ j partijos jas vietas, Bavarijos liau- 
10, ūkininkų partijos 8, kitų c^es partija 3.

Bet visas partijas sukirto 
laimėju- 

but dar šiek-tiek pakeis. | sie.R 30 XietU reichs’ 
Aukščiaus paduotieji davi-Į 3*e i)US stipriausia par- 

niai tečiaus jau aiškiai rodo/tija kaip savo balsuotojų 
kad šiuose rinkimuose tapo. skaičium, taip ir savo atsto- 
sumušti kraštutiniai nacio- vybe. Jos laimėjimas žymiai 
nalistai ir komunistai. Pir-Į sustiprino respublikos gynė- 
mieji prakišo 18 vietų, nu- JM jėgas Vokietijoje, 
smukdami nuo 32 ant 14; o 
antrieji prakišo 17 vietų, 
smukdami nuo < 
ant 45.

smulkių grupių 12. Galutinos
žinios šituos rezultatus gal socialdemokratai,

Šie Vokietijos ’ rinkimai 
62 atstovu'rod°, kad Vokietijos liaudis 

" jau ėmė atsipeikėti nuo. pani- 
~ įdomu, kad šitas kraštuti- kos ir desperacijos, kuri bu- 
nių nacionalistų (fašistų) ir< vo apėmusi ją, kuomet Fran- 
komunistų pralaimėjimas CUOS kariuomenė įsilaužė į 
pasireiškė tuomet, kai visos ^Kuhro distriktą ir Vokieti- 
kitos partijos padidino savo'gyvenimas tapo išverstas 
atstovybes reichstage. Taigi vėžių, los panikos ii dės
to pralaimėjimo negalima ai-! peracijos laiku įvyko gegu- 
škinti tuo, kad dalis tų dvie-pės mėnesio balsavimai, pa
jų partijų šalininkų susilaikė rodžiusieji pavojingą fašiz- 
nuo balsavimo. Ne, jie nesu-, bolševizmo augimu Vo- 
silaikė, bet stačiai atsimetė k ie u joje. Jeigu paskui ne

būtų Francijoje paėmę viršų 
socialistai ir radikalai, ir jei
gu Londono konferencijoje 
nebūtų buvę pasiekta susita
rimo tarpe Vokietijos ir 
Francijos reparacijų klausi
mu, tai šiandie" Vokietijoje 

priklauso nuo to, kiek pilie- kažin kas dėtųsi. Bet dabar 
čių dalyvauja balsavime, matome, kad Vokietija išsi- 
Kiekvieni 60,000 balsuotojų gelbėjo nuo pražūties, 
išrenka vieną atstovą, šiame Kaip tik ji gavo progos 
reichstage bus daugiaus at- siek-tiek atgauti kvapą, tai 
stovų, negu tame, kuris buvo j joje ėmė smukti toš partijos, 
išrinktas gegužės 4 d., ka? (kurios skelbia keršto karą ir 
dangi balsavimas dabar buvo ginkluotus perversmus. Da- 
skaitlingesnis.. Tokia rinki- bar yra aišku, kodėl tos par- 
mų tvarka duoda galimy- tijos priešinosi reparacijų 
bes pagal atstovų skai- sutvarkymo planui. Jos bijo
čių, daug maž atspėti, jo, kad šalis neatsigautų, nes 
kiek balsų gavo ta arba kita jos žinojo,’kad tuomet joms 
partija. Gegužės rinkimuo- nebebus pasisekimo. • Kąip 
se komunistai • buvo gavę fašizmas, f 
daugiaus kaip 3,700,000 bal- mas tarpsta tiktai

nuo tų partijų ir balsavo už 
kitas partijas!

Vokietijos reichstago na
rių skaičius nėra iš kalno nu
statytas. Atstovų skaičius

taip ir komuniz-
1 suirime, 

sų ir pravedę 62 atstovu. Da- todėl juodu ir laikosi obal- 
bar gi jie pravedė tiktai 45 šio: “Juo blogiau, tuo ge- 
atstovus, reiškia, balsų už riau”!

Dawes’o 
raportą, tokiu pat griežtu
mu kovoja už tai, kad repa
racijų našta butų suversta 
ant pečių turtingomsioms 
klasėms. Vesdami šitą kovą, 
socialdemokratai žingsnis 
po žingsnio atgaus pasitikė
jimą ir trejetu milionų pro
letarų, kurie iki šiol dar ma
to savo išganymą 
arba bolševizme.

Didelis progresas 
pakraipoje jau yra 
tas. Jeigu tokiu pat 
niu, kaip nuo gegužės mėne
sio iki dabar, ir toliaus grįš 
prie socialdemokratų ta dar
bininkų dalis, kuri buvo su
klaidinta, tafneužilgio visas 
Vokietijos proletariatas bus 
suvienytas po socializmo Vė
liava.

fašizme

padary- 
spartu-

“ARGUMENTAI” PRIEŠ VAI
KŲ DARBO AMENDMENTĄ.

S. Bostono “Darbininkas”, 
■sekdamas katalikų žurnalą 
“America”, įrodinėja, kad kon- 
st i t ueij os pataisa (amendmeai- 
tas) apie vaikų, darbą kol kas 
dar negali būti sėkmingai į- 
vykinta. Prieš įvykinant tą 
pataisą, girdi, reikia pirma pa
daryti daug kitokių dalykų: 
reikia, kad valstijos turėtų pa
kankamai mokytojų ir mokyk
lų, reikia įvesti motinų pensi
jų įstatymą ir minimom algų 
įstatymą.

“Darbininkas” rašo:
“Ar galima vykinti vaikų 

darbo įstatymą ten, kur nė
ra vaikams ir mergaitėms ši
tokių (paprastų ir amatinių. 
“N.” Red.) mokyklų ir mo
kytojų? Jei vaikams ir meiv 
gaitėms nebus šitokių mo-

j w mergina
amžiaus laiko sau pa- kuris pripažįsta,1 kad valstybė bolševizmo pusę tiktai už puses
reiga ir turi jų pareigą eiti turi pareigą ir teisę šitą sritį .siuviršum metų po bolševikiš-
uždarbiauti, kad motinai pa- reguliuoti įstatymais, grasina
gelbėti verstis, ypač jei šei- pavojum tąi “Dievo duotajai”
myna yra didelė. ' Kad naš- tvarkai. Ve delko visi reakcio-
įes vaikai galėtų liktis mo nieriai kartu su katalikų kar
šykloje iki 18 m. amžiaus, dinolti O’Connell’u šoko taip
tai turi būti teikiama valdžios kjarštai kovoti prieš tą šuma-
parama. Todėl turi būt į- nymą. Ir klerikalinis 
vesta taip vadinama motinų ni'nkas” skubinasi jiems į tal- 
pensija.

bet mažai teuždirba, tai ir, 
tada gali būt gyvas reikalas 
vaikui ar mergaitei, nesu
laukus 18 m. amžiaus eiti 
uždarbiauti. Mažai i___
bančiam tėvui dažnai negali
ma išmaitinti šeimynos. Yra 
aprokuota, kad daug maž 
pusė Amerikos darbininkų 
algos nėra užtektinos’. Reiš
kia, pusė darbininkų negau
na gyvenamosios algos (11- 
ving wages). Kaip šitokie 
darbininkai gali būt verčia
mi siųsti savo vaikus ir mer
gaites į mokyklą Iki 18 m. 
amžiaus?” ’ ' ■ * ■ *
S. Bostono klerikalų laikraš

tis paduoda šituos argumen
tus redakcinio straipsnio vie
toje h’ Be jokios kritikos. Tai
gi jisai jiems pritaria.' Reikia 
stebėtis, kad jisai, skaityda
mas save neva darbininkų už
tarėju, nemato, kad tie argu
mentai yra gryna demagogija.

Pirmiausia jie visai nesumu
ša sųnianytosdos konstitucijos 
pataisos. Nes tos pataisos ti
kslas yra ne panaikinti vaikų 
darbą, o tiktai duoti kongre
sui ir valstybių legislaturoms 
teisę leisti įstatymus vaikų 
darbo apribavimui arba panai
kinimui. Jeigu konstitucijos 
pataisa bus priimta, tai tas dar 
nereikš, kad vaikų darbas iki 18 
m. amžiaus jau bus uždraus
tas, bet reikš tiktai, kad šituo 
reikalu galės būt leidžiami į- 
s ta tyma i ,ir Aukščiausia® Teis
mas negailės apšaukti juos “ne- 
konstituciniais”.

Vadinaisi, tie keblumai, ku 
riuos piešia “Darbininkas”, 
kaipo klintį vaikų darbo 
amendmonto priėmimui, yra tuš
čias prasimanymas. Apie vaikų 
darbo uždraudimo . keblumus 
bus vieta kalbėti tuomet, kai, 

konstitucijos’ amendmento 
priėmimo, bus pasiūlyti įstaty
mų sumanymai apie vaikų dar
bą. Tuomet bus vietai? svars
tyti, kokios mokyklos turi būt 
steigiamos vaikams, 
‘neišdyktų,x; kaip 
našles, ir l.t.

Amerikos kapitalistai dau
giausia dėlto ir priešinasi vai
kų darbo z amendmentui, kad 
jie žino,, jogei po amendmonto 
priėmimo šitie klausimai iš
kils. Pats amendmentas, kaip 
sakėme, vaikų darbo nedrau
džia; bet, jeigu jisai butų pri
imtas, tai Jungtinių Valstijų 
kongrese ir atskirose valstijo
se prasidėtų kova dėl vaikų 
darbo panaikinimo. O šita ko
va neišvengiamu budu iškeltų 
aikštėn daugybę kitų dalykų, 
kurie jungiasi su tuo klausi
mu ir tą faktą, kad vaikai 
Amerikoje neturi pakankamai 
mokyklų, kuriose jie galėtų 
gauti žmonišką apšvietą; ir tą, 
kadi darbininkų našlės esti pa- 
smerkiaahios baisiausiam skur
dui, kadangi visuomenė nesi
rūpina jų 'likimu; ir, pagalios, 
tą pasibaisėtiną dalyką^ kad 
turtingiausioje pasaulio šalyje 
kuri visą laiką giriasi savo 
‘prosperity” ir nežino, kur pa
dėti savo auksą, apie pusė dar
bininkų vyrų neuždirba gyve
namosios algos!

Dėlto, kad j darbininkų vai
kus /Amerikoj šiandie žiūrima, 
kaipo į kapitalo vergus; dėlto, 
kad darbjninkų kūdikiai, ažuot 
lankę mokyklas, nuo mažens 
uždarbiauja fabrikuose; kad 
dažnai tik ačiū jų

“Darbi-

ką I
. Jeigu S. Bostono laikraštis

Je.gu-gi levas .r, 8W dart>ininklj Švietimu,1

ko persversmo Rusijoje — kai 
pasirodė, kad, norint išlaikyti 
redaktoriaus “džiabą,,’ reikia 
žaisti ant bolševikiško publi
kos ūpo. Bimba dėl tokio pat 
garbingo “džiaho” iš extra- 
kairiojo pavirto “centristu”. 
Prieš Prusęiką ir Bimbą ir 
jiems panašius Strazdui kaisti

nereikės.
O prieš kitus?... WeU — 

šiandie ne tokie laikai, kad 
žmogus galėtum supaisyti, ką 
svietas mano. Žmogui reikia 
pirma pavalgyti, o jau paskui 
galvoti apie visokius “raška- 
Žius”.

Mes tikimės, kad “Laisvės” 
štabo draugijoje ta<s žmogelis 
susiras visą laimę, kurios jisai 
yra vertas.

Sovietų Rusijos Pramonėo ne mulkinimu, tai jisai pa-
s sakytų: tas faktas, kad šiandie
j daugybė suaugusiųjų Amerikos 

uždir^ darbininkų neuždirba net gy
venamosios algos, yra aįškiau- 
Isias įrodymas to, kad vaikų
darbas fabrikuose turi būt už-1 
draustas.
ne uždarbi aus, '• tai kapitalistai vietų Rusijoj koperacija yra gaminių apyvarta,
bus priversti mokėti didesnes didelėje komunistų valdžios įta-mtas atlyginimas už valstybinius 
algas jų tėvams, suaugusiems kdje, todėl šią pramonę beveik patarnavimus, įsteigti ir steigia- 
darbininkam®!

(Tęsinys)

Antra pramonės rūšis yra ko- nuo pramonės produkcijos vals- 
Nes kuomet vaikai peracinė pramonė. Kadangi So-. tybiniai mokesniai; leista laisva 

reikalauja-

*

TOKIE TOKĮ PAŽINO,

kad jie 
apnupinti

uždarbiui,

kad ir nėra reikalo skilti nuo mj pramonės kreditavimui ban- 
valstybinės pramonės. Teisėtai kai ir stabilizuojama valiuta, 
gyvuojančioms koperacinėms or- Valstybiniai trestai prie naujos 
ganizacijoms yra leista steigti1 ekonominės politikos 
pramonės įmones, i

stengiasi 
nesiskaitant' pakelti darbininkų darbo produ- 

su darbininkų tose įmonėse skai- ■ ktingumą, daugiau rūpinasi pa- 
čium (Civ. kod. 57 str.). Kopera-| rinkti tinkamesnius darbinin- 
cines pramonės rolė bendrame kus, daro per savo atstovų suva- 
ukyje pakol yra labai menka.

“Laisvė” giriasi:
“Draugas Strazdas, chica- 

gietis, jau įstojo į ‘Laisvės* 
redakcijos štabą. Strazdas
yra geira® laikraštininkas, ir Į Civ. kod. 4 ir 5 str. duoda kiek 
dienraščiui bus labai sveika vienam S. S. R. S. piliečiui teisę 
turėti jį savo redaktorių ei- laisvai verstis prekyba ir pramo- 
■lese.” 

/ ■■ t‘ ’ I ” < i
Ir mesi juos galime su 

‘^laimikiu” pasveikinti. 
Strazdas (Genių Dėdė) jau va
landa laiko, kaip yra nusi
imi List ęs pas komunistus. Jisai 
nuėjo pas juos ne dėl savo įsi
tikinimų, bet dvi grynai asme
ninių priežasčių. Viena, de] 
keršto socialistams, kurie nelei
do jam varinėti intrygas socia
listų organizacijoje; antra, dėl 
duonos kąsnio. Netekęs darbo 
“Naujienose’’, jisai 
zavo savo “partiją” (Sociahle- 
moikraių Sąryšį) 
leisti savo organą, o Strazdas 
jį redaguoti. Kai tas jo orga
nas siubankriitijo, prarijęs dve
jetą tūkstančių dolerių pinigų, 

'kuriuos buvo sudėję jo drau
gai, tai redaktorius nuėjo į 
diibluvv siūles prosyli. Bet 
prie šito darbo jisai greitai pa- 

ir tuomet jisai ėmė vėl 
igentiško” užs'i- 
ir susirado —

i No, 
ieškotis 
ėmimo.

kyklų ir uždrausti jiems už- gali šiaip taip; pragyventi dąr» 
daėbiauti, tai kas iš jų bus? biniųko šeimyna, tai šitie

“Antras dalykas, kurs tu- klausimai dabar nestovi prfeš. 
n būt įvykintas prieš vaikų visuomenės akis. Ir daugelis 
darbp įstatymą, tai motinų net pačių darbininkų mano,' 
pensijos. Jei motina naš- kad taip, kaip dabar yra, turi 
lė, jei negauna valstijos ir pasilikti, — nes tur-but jau 
pinamos, tai vaikinas ar “taip Dievu duoki”.

žiavimus spaudiny į centrali- 
nius ūkio organus vidaus ir už
sienio prekybos ir transporto ta
rifų klausimais ir t. p.

Reikalingos gamybai žaliosios 
medžiagos supirkimui, savo ga- 

i minių realizavimui ir kreditu le
pinimu isi trestai organizuojasi į 
sindikatus. Tokie sindikatai yra 
.seveik visose pramonės šakose, 

• jie yra buvusių “glavkų” ir 
centrų” įpėdiniai, skirtumas tik 
tas, kad jų veikimas , pagrįstas 
komerciniu išskaičiavimu. .

Bendrai Sovietų Rusijoj pra
monės padėčiai iliustruoti, aš čia 
paduosiu iš svarbesniųjų pramo
nės šakų kai kuriuos statistinius 
skaitmenis.

| ne ir organizuoti privačių asme- 
t nų iniciatyvai kelią, reikalauda- 

P-ajs mas> kad privačių asmenų įmo- 
nūs .neturėtų daugiau įstatymais 

__ nustatomo darbininkų skaičiaus, j ’ 
o tokio įstatymo, kurs tą maksi-, / 
malį darbininkų skaičių nusta
tytų, iki šiol nėra, 
privatus kapitalas 
tik dirbančiose nuomos bei kon
fesijos pagrindais įmonėse (čia 
ir Civ. Kod. 54 str. apribojimas 
neveikia). Naujos ekonominės' 
politikos pradžioje susidarė tie
siog nuomos avantiūrizmas, ku
ris dabar jau pasibaigė, taip kad 
dabar nuomos pagrindas dirban
ti pramonė vaidina šiek tiek di
desnę rolę tik cukraus, druskos 
ir alaus gamyboje. Sudaryti ko
munistams mišrias pramones — 
dalis valstybinio, dalis privataus 
kapitalo — irgi ne visai pasise
kė, nes privatus kapitalas nenori 
eiti valstybinio kapitalo priklau- njardų pūdų. Anglijai 
somybėn, o tokiose bendrovėse 
kaip tik vadovaujama rolė pa
liekama valstybinio kapitalo ran 
koše nemažiau 50 nuoš. viso ka
pitalo. Koncesijomis iki šiol pasi
naudojo daugiausia vokiečių fir
mos, bet tos pramonės rųšies penktą vietą ir duodavo apie 
veikimas pakol kas irgi yra ne- 3 nuoš. pasaulinės gamybos. Iš 
žymus. Bendrai imant, nors nau- aukščiau nurodyto anglių ga- 
joji ekonominė politika ir šutei- mybos Rusijoj kiekio apie 20% 
kia privačiam kapitalui visokius (426 milijon. p.) duodavo dabar- 
palengvinimus, bet pastarasis į tinę Lenkija.
S. Rusijos pramonę eiti nelabai 
nori, tuo, tarpu kaip Sov. Rusi- raišiais metais atrodo šiaip: 
jos prekyboje 2/3 viso kapitalo 
sudaro privatus, ir tik 1/3 vai- 1915 m. — 1900 mil. pud., 1917 
stybinis bei koperacinis (Zinov- niet. — 1846 mik pūdų, 1911 m. 
jevo pranešimas XIII R. K. P. — 4‘7 mil. pud. 1‘22 m. — 552 
susivažiavime — “Ekonomičes- mil. p., 1923 m. — 726 mil p., 
Raja žizn” š. m. 25-V —). Sa- 1924 m. 3 mėn. — 225 mil. p. 
vaime aišku, kad esamose sąly-1 Iš paduotų skaitmenų matyt, 
gose komunistams vargu ar pa
siseks šiek tiek didesnę priva
taus kapitalo dalį įtraukti į pra
monę^ nes čia kapitalas sumobi
lizuojamas ilgesniam laikui ir ne 
taip lengvai ištraukiamas, o prie 
neaiškių ateities perspektyvų 
komunistų valdomojame krašte numatomas sumoje 15,5 milijo- 
susidaro didelė rizika įdėtų į nų aukso rublių. Prieš karą Ru- 
pramonę kapitalų lengvai nu- sijai savo anglių neužtekdavo, 
stoti, tuo tarpu prekyba duoda 1913 metais buvo įvežta 468 mi- 
neblogą pelną, prekiaujant, lijonai pūdų, dabar gi Sov. Rusi- 
noi’g ir tais pačiais valstybinės jos anglys neturi užtektinai rin- 
pramonės gaminiais, ir, be to, kų. Tuo tarpu kaip Sov. Rusijoje 
gręsiant pavojui, 
prekybinės apyvartos greičiau glių 464 milij 
gali būti išimtas.

Iš aukščiau išdėstyto aiškiai

šiek tiek, 
pasireiškė

suorgaiu-

kuris emč

“Laisvei” jisai tinka, kadan- 
'gi jisai labai neapkenčia “Nau
jienų” ir Grigaičio. Tenai ji
sai gali dabar išlieti visą savo 
tulžį, rašydamas apie “Grigą”, 
“Grigoj ienas”, “menševikiškus 
bnržuazijosi šunyčius” ir t. t. 
Tai bus graži harmonija su 
Bimbos “svolačiais” ir Pru- 
seikos “bezdžion-žmogiais” 'bei 
‘Vsmailavii’iais”.

Nesvarbu, kad šitas persi
me tūli si dar vos apie. dvejetas 
metų atgal buvo labai griež
tas komtanistų priešas. Bolše
vizmui jisai priešinosi ne tiktai j 
tuomet , kai Amerikos “kai- 
riasparniai” organizavosi į ko
munistų partiją (lietuviški 
“kairiasparniai” už tai rengė
si išriesti jį lauk iš L. S. Są
jungos), bet ir tuomet, kai 
įvyko antras skilimas Socialis
tų 'Partijoje, nuvedęs Į>as ko
munistus Engdahl’į ir Knise. 
Jisai smerkė komunistus dar 
ilgai ir po to, Vadindamas juos 
“renegatais”, “ncisiibrendusiais 
vaikėzais” ir “žiopliais”. Dar 
net tuomet, kai-Amerikoje lan
kėsi drg. K. Bielinis, tai p. 
Strazdas su visu savo “social
demokratų sąryšiu’* prašė sve
čio, kad jisai leistų jiems reng
ti jam prakalbas ir rinkti au
kas Lietuvos socialdemokra- 
tams, k • bažijosi, 'kad jie matyt, kad kalbant apie dabarti 
(Strazdas ir jo draugai) netu- nę Sovietų- Rusijos pramonę, 
rį nieko bendra su komunia- prisieina turėti omenyje vien 
mil, \ įjos valstybinę pramonę. Komu-

Dabar' tas pats žmogelis ra- nistų siekimai, naują ekonominę 
šo “įLaisvėje”, kad įsocialdemo- politiką įvedant, buvo irgi toli 
kratai (“menšovUtai”) esą gražu ne noras grįžti prie priva- 
“buržuazijos šunyčiai - fe-taus ūkio, bet valstybinį ūkį su
kinami ir . nulakinami” , ir; girtą tvarkyti privataus ūkio pagrin- '* 
“kupitailistų 7?’ diktątūni’*; '''’o dais,!o grynai privatų ūkį 'ištikti- ’ 
“prieš šitą diktatūrą”, salto ji- d°ti tik, kaipo pagalbinį valsty- 
sai, “pieš statome komunisti-, biniam ūkini.
nę daRbininkų diktatūrą.” | Perėjus pramonei | komercinį 

Bet tai,
kios svarbos akyse tos kompa- ky.ti ir kitas valstybės ūkio ša- 
nijos, su kuria ji^ai susidėjo, kas. Būvu įvestas akcizas ir kiti

Akmeninių anglių gamyba.
Visame pasaulyje buvo paga

minta i
1890 metais 1913 metais 

28 mil’dai pud. 75 mil’dai pud.
Iš pagaminto 1913 metais an

glių kiekio tenka,
Su v. Amer. Valst.— 31,5 mi-

‘ \ \ J — 17,8
milijard. p. Vokietijai — 17,35 
milij ard. p.

Prancūzijai —2,48 milijardai 
pūdų. Rusijai — 2,213 milijard. 
pūdų. J

Tokiu budu, Rusija turėjo

Rusijos anglių gamyba pasta-

1913 m. — 2213 mil. pūdų,

kad 1921 metais, naują ekono
minę politiką įvedus, gamyba 
pradeda kilti. 75 nuoš. visos ga
mybos duoda Dono sritis. Sovie
tų Rusijos anglių gamybos pra
mone dirba su deficitu; šiais 
1923—21 gairv. metais deficitas

kapitalas iš 192p metais buvo pagaminta an
ginu uunj. pūdų (1Z 1913 

j metų gamybos), Arųer. Jungt 
Valstybėse buvo pagaminta 
37.200 milij. p., t. y. 1913 metų 
gamyba perviršyta 5.700 milij. 
pūdų.

sakome, neturi jo- išskaičiavimą, prisėjo pertvar-

Naftos gamyba.
Pasaulinėje naftos gamyboje 

Rusija prieš* karą turėjo antrą 
'vietą; 1913 metais buvo pagami- 
nta: i .... j

I Ajrter, Jungi. 7 Valst.
mil. p. (63.5%). Rusijoj — 564 
mil. pūdų (16,9%-. Rumunijoj — 
J14 mil. pūdų (3.7%).

Pastaraisiais metais Rusijoj 
buvo gaminama:

(Bus davjiau)

1983
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CHICAGOS
ŽINIOS

Gaudo munšainierius Lietuvių Rateliuose

Tyrinėja išpiešimą val
džios degtinės sandelio

Nužiūrima armijos kapitoną ir 
kelis leitenantus.

Federalinės valdžios žvalgyba 
visu stropumu veda- tyrinėjimus 
apiplėšime valdžios degtinės san
dėlio, kuris buvo skaitomas va
gims “neprieinamu.” Vėliausiu 
apskaitymu iš sandėlio liko iš
nešta degtinės vertės $300,000. 
Nuožiūra puola ant armijos ka
pitono ir kelių leitenantų. Areš
tų dar nėra padalyta, nes tyri
nėjimai dar tęsiasi.

•Blivki paėję gandų, kad sandė
lio apiplėšimo visai nebuvo. Tik 
buvęs nuduotas plėšimas, kad 
tuo paslėpus nelegalius degtinės 
išėmimus.. \; ‘L • < .

Tyrinėjimai busią? padaryti la
bai platus, kurie paliešią netik 
sandėlio darbininkus ir sargus, 
be kurių žinios negalėjo įvykti 
plėšimas, bet ir prohibicijos de
partamentą, kurio žinioj tas 
sandėlis buvo ir kuris samdė 
darbininkus.

šerifas su savo* pa geibi n in
kais sekmadieny buvo užklu
pęs Dolton ir Worth mieste
lius ir gaude ten munšainie
rius, nes tuose miesteliuose bu
vo labai išsiplatinęs girtavimas 
ir t virkavimas.

Daug munšaino paimta, taip
jau atimta daug prietaisų mun
šaino darymui. Suimta kelioli
ka žmonių, jų tarpe keli lietu
viai: (ilis Ag.k>, 201 Frodericka 
St., Stanley Bubka, 22 Indiana 
Avė., Julius Laki.'?, ‘27 Indiana 
Avė.

Jury paslaptys
Tai buvo įdomi Dr. A. kara

liaus paskaita. /

NUŠOVĖ PUOLIKĄ 
4-------- - z

Įnaajis begijųdamas «avo 
mininkę irtikoye jos puoliką.

Stanley Szymunski, 32 m., 
liko nušautas (Mrs. Mary Bor 
saloski, 205 Kensington Avė., 
namuose. Nušovė jį pastaro
sios įnamis Gimseppe Loriello. 
Szymanski pirmiau gyveno 
pas Rosaloskienę, bet jiedu 
susipyko pereitą vasarą ir iš
siskyrė. Sekmadiejiy ji® vėl at
ėjo pas Rosaloskienę ir pradė
jo ją mušti. Įnamis italas ją 
begindamas buvo priverstas 
stvertis ginklo ir puoliką nu
šauti.

šdi-

UŽMUŠTAS POLICISTAS.

Patrick Keefe, vienas iš savi
ninkų “B” karčiamos, tapo areš
tuotas sąryšy su užmušimu Lin
coln parko policisto Albert Bur- 
gerson. žmogžudystė įvyko 
prie karčiamos Lincoln gatvėje, 
netoli Crawford Avė.

Taipjau tapo areštuotas Kee
fe giminaitis ir šerifo pagelbi- 
ninkas Frank J. Murray, kuris 
prisipažino, kad negalėdamas 
pravažiuoti, policisto lavoną į- 
rmetė į griovį. Kaip policistas 
liko užmuštas, dar nėra aišku. 
Vieni sako, kad jis liko užmuš
tas gindamas merginą, o kiti sa
ko, kad jį užmušta jam reikalau
jant išsipirkimo.

bis ir Žiema. Juroje kuo giliau 
tuo šalčiau.

Visa gyvybe paeina iš van
dens ir dabar daugiau gyvy
bės jurose negu ant žemes. 
Vandenyje milionai dietomų, 
kuriais maitinasi žuvys. Lietu
vių Baltijos jurose yra geriau
si dielomai, kuriais maitinasi 
i? pagaunamos gardžiausios 
silkčs. Augalai vandenyje mai
tinasi vandeniu, augalais die
lomai ir kitokių veislių gyviai, 
dietomais žuvys, o žuvimis vi
sokį žvėrys ir žmonės.

Jurose, 500 sieksnių gilumo
je, kur viešpatauja tamsa ir 
didelis sultis nėra augalų. Te
nai yra didžiausia 'karalystė 
daugybes' gyvūnui Tų gyvūnų

Jurų gilumas nevienomis. Vi
dutinis gilumas ties Mount 
khnalu 'pustrečios amerikoniš
kos mylios. Giliausia jura tu
ri 6 mylias ir 400: pėdų gilu
mos. Didelis naivumas rodosi 
lyginant su augštais kalnais. 
Everest kalinas turi 30,000 pe- 

i du augščio. Nuo viršaus kal
no iki galūnini jurų yra 12 my
lių. Kokis tai turtingas kuni
gaikštis, kuris turėjo daugiau 
pinigų negu proto, pasisamdė 
mokslininką Buchanan dary
ti tyrimus — išmici’uoti juras. 
J ic la ivu Chelenger plaukiojo

> Jie nulei
do į jurų gilumą. 2000 sieksnių 

JlgU ~i]> geležies paipą viduryje stikli-
1 Ištraukus rasta geležie^ 

o

SILKES
Chipago, County, Gro.serninkai, De- 

likatesen ir Restauracijų savininkai, 
dėl geriausių Alaskos Riebių ir 
landi josv SILKIŲ.

Rašykite arba atsišąukite

Adolph Zellemayer
1226 Blue Island Avė., 

Canal 4585

Ho-

Tel. Lafayctte 4228
Piunibing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
petarnauju kuogenauiuaz

M. Yuška,
3228 W. 88-tl» St„ Chicago, UI.

Sekmadieny, gruodžio .7 d< 
Rayanonti Chapel įvyl^o Moks1 
lo Draugų paskaita apie ju
ras. Prelegentu buvo -Dr. Ą< 
Karalius.

P-Jė Victorija Davaikaitė iš juro®1i® ir matavo. 
Cicero gražiai sudainavo “Kur 
bakūžė samanota” ir “j 
gu man ant svieto.” Jai pianu n^; 
palydėjo jos mokytojas p. A. suplotų, 
P. Kvedaras. P4ė Marija Ivar ^įll^a L niiltus. 
inauskaitė puikiai sudainavo dvi girnai vandens.
i . , i i«vi • ’• ui- - .* n.itf iz iZ'lzirudurneles angliškai ir .

St. Jie surišo sargu iit neaišku- (avė” įlietu vištai. Jhi akoanpa- .....
susirinko v už ketindavo Birutės konservatorijos i deny pasiekia iki 500 sieksnių 

gilumos. Kur nesiekia saulės 
spinduliai, ten yra amžina nak

tį

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
w kasdien, de) gydyme 
tironiškų, nervų, kraujo 

vikstų, pūsles ir šlapumo t»

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvai rias ligas, o y patingai 
užeisenėjusias, be vaistų ir opera 
f’ijų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., Chicago, (11.
Brightoh Park, 2-rų lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nftdžklieniais nuo 9 iki 12 piet<- i

Telephoue Lafayett* 4U43 f

lAl’LĖišĖ RADIO SANDĖLĮ

Trys banditai užpeireitą nak
tį įsibriovė į Wakem & Mc- 
lAiugldin šandelį, 225 E. Illinois

bindami 
tuksrtančius dolerių brangiausių 
radio dalių ir išsigabeno su sa
vim.

Į pusantrų metų laiko tas 
sandelis jau trečiu kartu api-i 
piešiamas. Pirmus du kartu 
buvo išvogta sukrautoji ten 
degtinė.

f i

POŽĖLA RISIS ROSELANDE

Striiinilos svetainėje Karo
lis Požėla susikibs su tvirtu 
ristiku Al. Mac Marsh. Risty- 
nės įvyks gruodžio 19 d.

Mac Marsh yra geras risti- 
kas. Mažu to, jis ii’ atrodo 
taip negu kili ristikai.

Kaip? Apie lai sužinosite 
liau.

POŽĖLA VAŽIUOJA Į 
PITTSBURGH’Ą '

ki-

ve-

Gruodžio 22 d. Požėla risis 
Pittsburghe su lenkti čempio
nu Bilil Ranosvicz.

Tad ir Pittsburgho lietuviams 
teks' pamatyti ristikų žvaigždę.

----------------- y
KLIUBAS BAIGIAMA

ĮRENGTI

kur 
jau

t niversal Ati<*tic Club, 
Požėla bus instruktorium 
baigiama įrengti. Už kelių die
nu viskas bus sutvarkyta. Visi 
lietuvių sportininkai bus “wel- 
come” atsilankyti.

Formalia kliubo atidarymas 
įvyks sekamą šeštadienį.

Beje, kliubas bus Universal 
Stale banko name.

AR MEYERS NORI RISTIS 
SU POŽĖLA?

SUGAVO NEDORBLl.

Mcyers kelis kartus iššaukė 
Požėlą. Iššaukimas jo buvo 
priimta®. Bet kuomet reikia ei
ti prie dalyko, tai Meyers tik 
kalba. /

Požėla dar kartą turi pasa- 
kyti, jog su Meyersu jis ati
tinka ristis bile dieną. Ir ne 
tik su Meyersu, bet ir su Ta- 

( laberu, dabartiniu vidurinio
Policija sugavo Charles Boyd, • svorio čempionu, kuris irgi 

kuris bandė užpulti p-lę Rae Le« j buvo iššaukęs jį ristis.
voe, 936 N. Lafayette Parkway. į Požėla yra pasiryžęs persi- 
Sugautas Boyd buvo pusnuogis imli su visais geresniais ristF 
(r visas apžėlęs, tarsi tai ne žmo- kais, kurie savo svoriu pri- 
gus, bet beždžionė. klauso jo klasei.

stikline su- 
Tuo patirta 

Jurų gilu- 
“Myl'iu A10!6 an^ kiekvieno colio yra 

2 tonai sunkumo. Saulė vau-

•direktorius p. A. P. Kvederas.. 
•Publikai ‘ labai patiko abiejų 
(iairtirtinkių dainavimas ir jie 
ąpdbvididĮjo jas aplodismentais.

Dr. Karalius pradėjo paskai
tą nuo nuo laikų ^kada dar ne
buvo, anot jo, nė šios šventos 
musų žemelės)./ Bjuvo tik viena 
saulė, kuri viepia ,Šau skrąidė. 
Nuo jos atsiskyrė gazai ir’ jie 
pavidale kometos skraidė. Ši 
kometa tskralidč per miliou!us 
metų iki bedegdama pradėjo^ 
stingti, kietėti. Ji vieniu: susti-' 
traukė ir paliko duobės di> 
tižiausios; kitur išsipūtė / ir, 
pasidarė didžiausi kalnai ir 
kalneliai. Prie tokių aplinky
bių iš gasų pasidarė vanduo. 
Jis bego kur tik rado sau vie
tą. Į gilias vietas subėgo dau
giausia vandens ir stojosi ju
ros. Jjrros (vanduo) užima' 
75% musų žemes įjavii'šiaus. 
Vanduo jurose sūrūs, nes turi 
savyje kali j aus, magnezijos ir 
kitokių druskų, 
yra 
lvO6, 
m e. 
rus. 
tenai

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; i gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas^ kai
na '$245.00 su 25 Rolėmis ir liam- ;i 
pa. ----r>.-
nas, 
nas,

Kitas vartotas Player Pia 
kaina $145.00, Upright 
geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Pia-

(Tąsa ant < 6-to pusi.) mrivati&kų gydymui ha m burių
Ola attję pauna 

zeriaiifli Ameriko- <

Tenai apščiai 
ir musų/vartojamos drus- 
kurią kasdic mes varloja
lu rų vanduo yra taip <su- 
kaip musų kraujas, nes 

yra tos pačios druskos
ir tokiame pat nuošimty.

Skausmas strėnose

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

LEDSYL.
Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

"'Kaina T5c ir $1.25.

Gaunama* pas jūsų aptiekorlų.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAFiOS, IOWA

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia nusprendė numa

žinti kainą ant visų geležinkelhj tikie- 
tų. Ar jus žinote, kad skonis 100% 
gryno Turkiško tabako Helmaruose 
greitai jumis peitikrins ir pamatysite 
skirtumą tarpe gerų cigaretų ir pap
rastų cigaretų. Bandykite permainyti i 
Turkišką tabaką, jus džiaugsitės kaip 
ir kiti. r

1 * i H|H "■>' 1 ■■ ■  .................... "

KRANK P.
WATEKAIT1S

Pirmos klasos laikrodžių, laikro-. 
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, IU.

iiHiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin^
Phone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKI
Antanina Zimmerman,

Savininkė s 5
/ 4254 Archer Avė.

kampas Albany Avė.
Speciališkinnas išpildyme recep

tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfimnai iš 'Fran
cuos ir kitų šalių.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIH

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, IU.
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liik# bi h i'ydy 
mc Dio IU skai
čius žmotvr, ..<?• 
domų kasdien pei 
Dr. ;Rom, eutet- 
Ida progų duoti 
geriausi medikai j 
oatamavimą že
miausia kaina. To

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

AN1ELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai 
kų Kurie sergątę kreipkitės, <■ 
rasite pagelbą Patatimfis dovanai 
Valandos nūo 9 iki Į2 ir nuo 3 iki 

8, ir hedčlfoj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S’. Halsted St. ---- ---------------- -K------------
. :r«ĄY ^7 AMINACIJA $1.00
X Vyrai ir 

moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul / X - 
Ray pasa- 

— ko tiesą. 
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikiu geras informacijas, nes yra ma
tomi gurgantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, įieskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.
.. Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
ptigarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnza, odos ligas, rup
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepar 
ir serum yra suteikiama, įskaitom 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
tno;

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagalbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko-

Puikus pačio - namie - gydymas kur kios ligos kur tik dasiekia kraują. No 
kiekvienas gali gydyti savo rupturą, žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne

gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite ši skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedčly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedolioj nuo 9 ryto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 KuorŠtas. Chicago. III.

kį mokestį gali kiekvienas ittecj* 
mokėti, taip kad nei dienas nereik* 
'auja užmesti' aavo ligą

IMarima* dykai.
pinokite apje «MV6 tįe®ii Viaiika pa' 

slaptis vra užtikrinta
Dr. B. M. Ros»,

S5 So. Dcarbom Straet, 
kumpais, Dcfarborn ir Monroe 
Ciilly iBuilding. Imkite elevatorių

i iki 5 aųgžto.
I'risdešimt metą toje pačioje vietoj* 
rnėmamio kambarys 506 dol .vyrą, 
t'riemimio '
«Blandos;

kambary* £98 dėl moterų
Kasdien \nuo 10 iki t 
r«l. vokite. NedaU'oi i»tw, 
10 vai. ryto iki l ,»ai 
nų. Panedeljy b
jiubatoje nąo l^ vau 
iki 8 vai vakare

ŠTAI BUDAS KAIP IŠ 
GYDYTI RUPTURį

didelę ar mažą.

Nieko nekainuoja 
bandymas

Žmonės su rupturomis visoje šalyje 
yra tiesiog nustebinti labai geromis 
pasekmėmis paprasto budo gydymo 
rupturų, gyduoles yra siunčiamos dy
kai, kas tik prašo jų. Tas puikus bū
das gydymo rupturų yra didžiausi 
palaima dėl žmonių kurie turi ruptu- 
rą. Yra paskelbta, kad tai esanti 
geriausia išrasta systema gydyme 
rupturų. Ir daugiau nereikia vartoti 
diržų nei jokių kitų prirengimų palai
kymui rupturos.

Nedaro skirtumo kaip bloga butų 
vuptura, kaip ilgai jus ją turite, ir(. 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu
mo kokias ryšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo šio dykai bandymo ir gydymo. 
Jeigru .iu* manote, kad jau nebegalite 
išsigydyti arba turite rupturą tokią 
didelę, kaip dvi kumstys, ta puiki gy
dymo sistema taip sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsite 
tuo magišku budu gydymo. Ji pa
gelbės atgaivinti tas vietas per ku
rias ruptura perėjo kiaurai ir jus la-!. 
bai greitai gulėsite dirbti tą darbą,' 
kokį jus dirbote pirmiau, kol 
t u rč j o te r 11 pturos.

Tūkstančiai žmonių kurie 
skausmus dėl jupturos nuo 
geležinių ir pilietinių diržų, 
džiaugiasi liuosybe ir nebeturi -jokio 
pavojaus nuo rupturęs.

Jus galite gauti dykai ■' -”dymą 
dėl to puikaus rupturų šustiprim ačio 
prirengnno, tik atsiųskite savo vai
dą ir adresą pas

W. A. COLLINGS, Ine., 
100 B., Cdllings Building, 

Watertown, N. Y.
Nesiųskite pinigų. Bandymas 

kai. Rašykite dabar 
C ’ ’ ; '*
diržo visą gyvenimą.

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę

jus ne

kentėjo 
visokių 

dabar Kaina $60

, , dy
kai. Rašykite dabar — šiandien- 
Gal būt išgelbės jumis nuo dėvėjimo

Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gai o s su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galžoi parūkyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviikomis raidimis 
pasaulyje. Galima ir angliukai rą
žyti.

Gaunamos

Jei ieškai bargenų 
skaityk'Naujienų skelbimus.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, IU.

By Thornton Fisher

iStfCV- •**
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Antradienis. Gruod. 97 1924

Povilas k (Ulevičius

Mirė gruodžio 8, 1924, 6:30 
vai. ryto. Sulaukęs 29 metų am
žiaus, nevedęs. Jis paėjo iš 
Lietuvos, Biržų apskričio, Pas
valio valsčiaus. Pnltko nubudi
me seserį Veroniką Barauskie
nę ir švogerį Amei-ikoje 3 se
seris Lietuvoj ir seną tėvą. Lai
dotuvės įvyks seredoj gruodžio 
10. iš namų 897 W. 38 PI. 3 vai. 
ryto į šv. Kazimiero kapines. 
Visi giminės, draugai ir pažys
tami meldžiami dalyvauti laido
tuvėse. Lai būna lengva ilsėtis 
žemėj. Nubudusi sesuo ir švo- 
geris — Barauskai.

ST A N1SLOV AS S A K AI .S

(Sakalauskas)

Mirė gruodžio 6-tą dieną 1924 
m. 3f> m. amžiaus. Paėjo iš 
Naumiesčio, Tauragės apskr., 
paliko dideliame nubudime mo
terį Rozaliją ir dvi dukteris: 
Evlyną 10 m., Loretta m. ir 
brolį Liudviką.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
gruodžio 10 d., 1:30 po. pietų1 
Iš namų po numeriu 1341 S. 48 
Court Į Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse

Nubudę
Moteris, dukterys ir brolis.

ALPAMaltEitract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mlstingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome Į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

Complete in Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 

' ir augščiau.

AMetAitoStrop Razor

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo f>-to pusi.)

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲmių, kokių gal neturėjo joks ki
tas teatras Amerikoje lietuvių 
tarpe. Lietuvių ir amerikonų 
spauda gražiai apie tai atsiliepia, 
artistai su entuziazmu pasitin-

luinai yra kiauri, pir juos te- tami. Pravertėtų ir musų chi- 
ka vapduo. kūlei jų vanduo cagiškių visuomenei šia /grupe 
nesirspaiidžia. Kadangi yra d> susidomėti ir tinkamai savo bro~ 
dėlė tamsa, t<xdol pas žuvis, Jius artistus, kultūros žadinto- 
kai TMist Matižių, yra išaugęs jus, tinkamai ir gražiai pasitik- 
ragas, iw kurio jos kai su lik- ti.
tarne* sau pasišviečia. Kitos — Į 
po kaklu turi šniūrą, kurį nu-l 
meta, o tasai joms pašviečia, 
frnonės gamindami šviesą, kar
tu gauna ir šilumą^ o jurų gy 
vunai patys pasigamina be ši- 
liutfos '.sau šviesą. Jūrių gyviai 
yra išvystu dklelį jautrumą. 
Viską jie sužino savo jausmais. 
Jie skiriasi nuo paviršiaus žu
vų: negali jie gyventi paviršy, 
o žuvys ir kiti paviršiaus gy- 

’ vunai — jurų golmėsi. Gelmių 
gyventojai laukia maisito iš pa-

. viršio atkeliaujant. Numirę 
žuvys, žvėrys, ar bangžuves 
skęsta į gelmes, o tada jos 
tampa nuristu dugno gyvento
jų. Jie palieka lik kaulds, ku
rie guli ant jurų dugno per 
amžius. Dugne jurų randasi 
labai didelių žuvų su didetlia 
galva. Jornsi prisieina, kai ka
da net metus palaukti, kad 
mradus sau maisto iš aukštai. 
Kuomet jiems “dievulis“ at-

i siunčia, tada jie prisipakuoja 
į savo ruimingą piilvelį, o pas
kui, kartais ir metuis laiko tu
ri palaukti, kol kas iš augšty- 
bių nusileidžia. Jos taip pat 
ėda viena kitą.

Vanduo jurose juda, nesto
vi ant vietos. Suullė ir menuo 
vandenį pritraukia, (lodei jis 
sakyta. Cirkuliacija vandens 

j padaro šalto vandens maišy- 
masis su šiltu. Jūrių didumas 

; yra 1(M) milionų ketvirtainių 
I mylių. Dugnas yra kalnuotas. 
1 Vandenyje būva ugniakalnių ir 
drebėjimas žemes. Ant dugno 
yra dumblas, susidedantys iš 
numirusių augalų ir gyvintų. 
Paviršyje bakterijos gamina 
puvimą, bet jurų dugne nie
kas negenda, nė pusta, nes nė
ra bakterijų. lenai nugulę 
randasi visokių mineralų ir 
gyvūnų kaulų. Juros yra di
džiausias turtas ir šaltinis

Vaitkaus teatras bus ant 
Bridgeporto

Rytoj vaidins “Laisvės 
Kovotojai.“

Vaičkaus Dramos Teatras, ku
ris dabar lankosi po Chicagos 
lietuvių kolonijas, vaidindamas 
4 veiksmų “Laisvės Kovotojai,“ 
aplankys ir Bridgeportą. Ap
lankys senąjį Bridgeportą rytoj, 
gruodžio 10 d. Bus du vaidini
mai, vieųas vakiams 3 vai. po 
piet (įžanga 15c.), o kitas suau
gusiems vakare. Abu vaidini
mai bus šv. Jurgio parap. sve
tainėj, 3230 Auburn Avė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

VYRŲ ir MOTERŲ
.n'F.sk a u Henif įmonių, be. vaikų 

arba ne jaunos bobelės ar merginos.
, ma-

i žiausis 4 meti). Gali eiti dirbti va
karais, padaboti vaikus. Kambarį 
duosiu dykai.

CHAS. GESUTIS,
3747 Sp. California Avė., Chicago, III.

Teatrališko Klinbo “Lietuva“ gehe- 
rrtl? repeticij fcrvyl?^ bus gruodžio O 
7:80 vai. vak , Da.vis Btpiare parko 
svetainėje. Visi nariai privalo susi-. 1 lt. 1 U unm ne jaunos i>uunirs tu mvirinkb pHHklrtu laiku. - V aldyba Ai eM najHySi tut.ju 3 yalk,,s>

Kenaingtono Liehivių Bendrovės 
priešmetinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks trečiadieny, gruodžio 10 d. 7:30 
vai, vakare F. Shedvell svetainėje 341 
Kensington Avė. Nariai kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus rinkimas valdytas 
ateinančiams metams, s —Direkcija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
^W^^^WW«,^'•*'**»►‘•'**•*•w*^'■*■’■•-'•**♦’''*'.^**••>'■***^***,*X**,'l*••*•***‘*>*•l'*■*

PAJIESKAU Zofijos Michalik,. tu
riu labai svarbų reikalą. Prašau jos 
arba kas apie ją žino kuogrričiausia 
atsiliepti sekamu adresu:

ELIZABETH STEKENĄS, 
9948 So. State St., Chicago, III. -------------- 1----- ------- j----(■----- —71------

PAJIEŠKAU Augusto Jakšt'onio, 
1914 m. išvažiavo į Wisconsino val
stiją. Brolis iš Lietuvos nori žinoti 
kur jis randasi. Kas žinot ar jis 
pats praneškite po šiuo adresu.

JURGIS SKARDŽIUS, 
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metu senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI'
DELIKATESEN IR GROSERNĖ,
Sena {staiga, gerai apsimokantis 

‘bjorth yra daug
stako, HUgrAton mjAies fixt.ui-e.fl, tursos 
piaustytuvas, elektrinis kavos mali? 
klis, casįj registeris, computetl vogos 
ir lt. Tirštai apgyvento j rezidencijų 
vietoj, pigi retida, su garažiu 4 kam
barių flatu yra ir vana. Gera proga 
bile kam. Turi būt parduota iŠ svar
bioji priežasties, už $1,800 nupliksite 
viską. Jei reikią daliniais išmokėji
mais.
4265 Montrose Avė., netoli Kildavę 

Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI FARMA

80 akrų, labai gera žemė, visi 
Hiclo], hitrlinjkni < cni<>nti niii pama
tu. I'*ariiia f iii i nelaruto r, Wis. Tur
tingi žrnrtnė.s važiuoja tenai vasarą 
vakari jų. Labai gera viela dt*l Va
sarinių resorfų, yra Black ežeras. 
Labai lengva pirkti, nes kainuoja 
liktai $4000.' Ta farma yra verta 
$9000. žemė visa dirbama. Visi ke
liai yra valstijos, labai geri. Aš 
turiu parduoti, nes vyras rnirė. Ta 
farma yra gera turtingiems ir bėd- 
niems žmonėms. Atsišaukite:

M. KRABIS,
4441 ,So. Honore St., Chicago, Į1L

REIKIA 10 Vyrų ant farmos 
prie daržovių, 20 mylių nuo Chi
cagos irt 10 bučerių prie išėmimo 
jautienos mėsos kaulų. Nuolat 
darbas. 2029 Grepshavv St., Vž 
bloko nuo Robey ir 12 St.

ESU PRIVERSTAS parduoti roo- 
minghouse? nešantį virš $600 pelno J 
mėnešį, gera vieta žmonėms, kurie 
yra buvę saliurio bizny, kaina $1060 
$600 cash, o likusius ąnt lengvi) iš
mokėjimų.

114 N. Sheldon Str.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Tuoj gali pradėti clirbti. Darbas ant 
visados, užmokestis gera, tinkamam 
darbininkui.

Atsišaukite
4828 W. 15th St.,

Cicero, III. 1 \

PARDAVIMUI bučemė ir grosernč. 
Geroj vietoj; biznis geras — cash. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
2136 So. Halsted Str.

Ar jus žinote, kad
Lenkų valdžia konfiskavo baltgud- ! 

žiu laiki-PŠtj “Syn Bielorusi.“ Ar jus' 
žinote, kad išdirbėjai Helmar Turkiš
kų cigaretų iŠdirbinėja geriausios pu
šies Turkiškus cigaretus pasaulyje ir 
tik Helmar cigaretai yra išdirbti iŠ 
100% gryno Turkiško tabako, kuris 
yra geriausis tabakas dėl cigaretų. 
Jus džiaugsitės permainę į Turkišką 
tabaką.

į kom galvom, 'panašios asilams 
ir t. p.

'Gyvybė prasidėjo is vandens 
I ir todėl dauguma žūsta vande
nyje. Be vandens jokia gyvybė 

i negali gyventi. (Bet ateis lai
kai, kuomet nebus vandenio. 
Žemė musų sušals; atmosfera 
paliks skysta, o musų žemelė 
paliks tokia, koks yrft dabar 
mėnulis - numirusi, šaltis 
viską sunaikins: pražus visa 
gyvyl>ė ir musų žemė pakeis 
pavidalų savo.

Dr. Karalius davė tą, ko nie
kas nesitikėjo. Jam buvo per 
trumpas laikas, todėl jis nega
lėjęs nė pusės pasakyti, šiai 
temai reikėtų mažiausia 3 vai 
laiko, kad papasakoti nors pa
viršutiniai apie juras ir jos gy
ventojų karaliją. —Rep.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikeįiniiški) sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (IŠskiri.'int liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patai-1

Einti į sekamos dienos laidą turi i 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.
Town <>f Lake. Balto Dobilo Kliu- 

bo nariams katrie dar turite bonų, tai 
greitai turi būt sugrąžinti, nes kliu- 
bas jau išmokėjo ir nemokės procen
tų. Nes po 1 sausio 1925 m. katrie 
nepristatys, tai bus pinigai atiduoti 
Title Trust kompanijai, tai tada kliu-t 
bas su tuom nieko neturės.

Klinbo Administracija.

Chicagos Lietuvių Tarybos yra šau
kiamas priešmetinis susirinkimas 
gruodžio 9 -tą dieną 1924 m., Ray,- 
mond Chapely, 816 W. 31 st St. 7:30 
vai. vak. medžiam atsiųskite savo at
stovą.. Bus rinkimas naujos valdy
bos.

Chicagos Lietuvių Tarybos Valdyba.

North Side

Roseland. Priešmetinis susirinki
mas draugijų delegatų palaikančių 
“Aušros” Knygyną, įvyks 9 d. gruo
džio utaminke 7:30 vai. vakare Auš
ros kambariuose, visi delegatai daly
vaukite.

Rast. J. And Hunas.

Karpenteris • Kontraktorius 
Statau namus ir garadžius. 
Taipgi taisau namus.

Kreipkitės:, 
Tel. Armitage 3072

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

ANT DENDOS fintai su 6 kam
bariais, karštu vandeniu apšildo
mi, kampas ir antros lubos, švie
sus ir smagus, naujai išmalinvoti, 
su visais pOrankųmais. Kambariai 
randasi 4601 S. Rlchmond St. Ban
dos 65 dol. į mėnesį.
P. M Smith, 4509 S. Richmond St.

’l’ėl. I.aiayetfo 1019
RENDON nuiderniški 5-kių 

kambarių flatai, ^čiiinii šildo
mi, $40 į nUinosi.

R. C. RUSŠELL & CO.
1346 E. 63 St.,

Telephone Hydepark 2976

Kenosha

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

7,

Balto Dobilo kliubo pranešimas ne
tilpo, todėl, kad nepažymėta nei die
nos, nei vietos. Praneškite kur ir 
kada b6s jūsų susirinkimas.

GROSERNĖ — 
PARDAVIMUI.

Geroje vietoje. Parduosiu Už pasiūly
mą, nes būtinai turiu parduoti.

Atsišaukite:
5756 So. Robey Str. 

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir delikatesen, yra cash registe

ris, vogos, 4 show keistai, ice baksis, 
Mu visu staku už $600. Didelis barge
nas.

Kreipkitės:
908 W. 35 t h Place

LIETUVOS BONAS,
Dolerinis bonas $100 vertės, 

gera proga vyrams kurie Keikia pinigų, turiu paiduoti.

REIKALINGAS bekeris pir 
marankis arba antrarankis 
juodos duonos.

K. STAŠAITIS,
906 W. 31st St.

prie

ANGLIŲ SĄLESMANŲ
Muhib reikia Metą energin

gų vyrų pardavinėti anglis. Tai 
yra 1, _
turi biskį pep ir nori turėti pa
sisekimą. Kiekvienam dabar 
reikia anglių. Ar jus galite 
parduoti ko žmonėms reikia?

ST. ŲLAIR COAL & 
MATERIAL CO.

2437 So. iLoomis St. 
Canah 5534 ir 5536

Tel. Albany 5535. 2621 N.
Albany Avenue

NAMAI-ZEME
12 Flaty Mūrinis

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas. turi būti patyręs tame. dar
be. Geros darbo sąlygos ir gera užmo
kestis. Vyras turi būti ringelis.

Kreipkitės:
1134 Independence Blvd. 
Matykit dženitorių

REIKIA -vyrų virš 35 metų am
žiaus. Tai yra nepaprasta proga, 
kuris turėjo progos prižiūrėti kitus 
vyrus bile kur.

Atsišaukite asmeniškai arba rašy
kite:

Mr. Milnick,
RpMta 273 

4554 Broadway,

6—5 ir 6—1 kambarių, viskas 
moderniška, ugnavietč, bufetai, 
ąžuolo trimingai ir grindys, pane- 
led valgotnasis kambarys, ice bak- 
sis, gasinis pečius, apron sinku, di
delis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Hamilton Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir gatvekarių, ren
čia $8580 į metus, kaina $;>O.OJM) 
greitam pardavimui, cash #12,000. 
Tai yra tikras bargenas ir verta 
pamatyti. Veikite greitai.

A. N. Masulis & Co.
6641 S. WESTERN AVĖ. 

Tel Republie 5550 
Atdaras ncdšlioj ir vakarais

PUIKUS BARGENAS
Puikioj vietoj 6 kambarių bungalov? 

ir 7 miegamas uždaryti porčiai, dvie
jų kali) garadžius netoli 66 gi.

Kitas Bargenas ant 67 Marąuetto 
Blvd. biznio lotai 50 pėdų kampas. 
Vienas tik tėra.

PUIKUS NAMAS'
Baigiamas statyti 67 Marųuette Bd. 

California 3 flatų ir Storas ir trijų 
kan> garažius. Vienas blokas prie 
biznio vietos, smarkiai augamoj lietu
vių kolonijoj, kas nupirks tas laimės 
dėl kainos matykit savininką E. Rūbas 

iTel. Republic 0545 6550 So. Artesian 
! Avė. Nuo 9 iki 10 vai. ryto. Po pietų; 
■ nuo 4 iki 7 vakare.

Aš TURIU labai geroje vietoje že
mės nuo 1—H akro iki 5 akrų, South- 
west Side. Aš priimsiu įmokėjimu se
kamus dalykus kuriuos aš galiu leng
vai suvartoti, mažą farmą bile kur 
Jungtinėse Valstijose, gerą vartotą au 
tomobilių, staką, bonus arba bile ko
kią apsaugą, Title propertes yra ga
rantuota per Chicago Title and Trust 
Co.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., Box 422

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Paskaita — elektra ūkyje.
Septintadieny, gruodžio 

Liuosybės svet. inž. J. Lazdaus- w • • • I kis skaitė paskaitą elektra uky-

Ir 1^11! Paskaita buvo iliustruojama 
paveikslais. Buvo apie 60 pa
veikslų, tarp kurių buvo gan į- 
domių.

Prelegentas nurodė kaip su 
elektros pagelba ūkininkai sau-

T.r . . . 'sose šalyse laisto vandenį ant
r • j P i javų, melžia karves, peri viščiu-
Lietuvon per didžiausias ir kus etc 
tvirčiausias pinigų siuntime q * -
įstaigas pasauly: Naujienų perd‘a,‘gausia.' 
Bendrovę ir Lietuvos Preky- ___
bos ir Pramonės Banka. Pi-L/^ . . . n . ... .
nigai yra išmokami greitai DziUldZl-DrilUllZ!’ VOlifl 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes i Lietuvą ir iš Lietu
vos -- naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wi»,

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks'gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
Šerų,, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę šėrus tai prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

Gaila, kad publikos buvo ne-
—Rep.

vilius jau arti musy

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti "Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
"Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. " * ........... ’ —’ ’ ‘
tamsta nori, 
da gauti ir

Lietuvos artistai: V. Dineika, 
J. Dikinis, A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas jau baigia gastroles 
Detroito apylinkėse gruodžio 9 
d. ir pribuna tiesiai Chicagon.

Dzimdzl-Drimdzi” artistų vai
dinimai turėjo didžiausių pasek-

pranešti

. Boulevard 9663, Taipgi jei 
nori, kad apart “Naujienų” 

_ kitą laikraštį, praneš
kite irgi rmlms — mes aprūpinsi
me Mle lietuviškais laikraščiais. 
Musij žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iŠ ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms“. -—Aušros Knygynas.

Chicagos Liet. Draugijos Savitar
pines Pašeipos valdyba ir balsų skai- 
;ymo komisija susirinks trečiadienį 
gruodžio 10, Liuosybės svet., 1822 S. 
Wabąnsia Avė., 7:80 vai. vak. — Visi 
nariai kviečiami atvykti. —S’ekre- 
torius Saikus.

Mes skolinamės pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Be pasivčlinimų. Be 
ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 

11 So. La Šalie St., Randolph 2124 
1405 Roanoke Bldg.

Atdara siibatomis iki 5 v po piet.
MES padarome ir perkame ant

rus morgičiuR siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6%palųkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOU1S STERN & CO.
Siiite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.Specialis BargenasREIKALINGAS vaikinas dir
bti Lunch roome turintis patyri
mo prie valgių sutaisymo.

Atsišaukite
1616 So. Halsted Str.

štai yra puikus 2 flatų namas, 5-5 
kambarių, visi dideli, šviesus ir su 
daug oro kambariai, kampinis lotas, 
2 karų mūrinis garadžius, namas la
bai gerai įrengtas, negalima rasti 

REIKALINGAS geras paty- lygaus už ?20,uft0, greitam pirkėjui 
43 & Failfield Avė. Telefonuoki- ręs bučeris. Darbas visados, už- 
te Normai 1167, M r. Wilson

RENDON krautuvė, garu šil
doma ir Datas- Gera vieta bile 
kokiam bizniui, kampinis namas,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ .
RENDAI ruimas merginoms ar 

žanotai porai. Ruimas šildomas, 
frontinis, švariai užlaikomas.

Kreipkitės.
3144 So. Auburn Avė. 

Trečios lubos.

RENDAI—
4 bedruinriai dėl vyrų su valgiu. 

Gera vieta gyvenimui, geistina, kad 
vyrai nevartotų mųnšaino.

Kreipkitės:
1 lubos

3207 So. Lowe Avenue

RENDON— .
Šviesus kambarys garu šildomas, 

kaštas vanduo. Vienam arba dviem i 
vyrams. Labai prieinama kaina. At
sišaukite vakarais, 2 apt.

3243 So. Emerald Avė.

MOTERŲ
J IEŠKAU moteries su vaiku arba 

be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti mano 
trjs vaikus. Mano moteris mirus. 
Duosiu kambarį, jęruolį ir primokėsiu. 
Galėtų užsidirbti ir nuošaliai.

Atsišaukite
KONSTANTAS ŠERYS, 

3601 Greenshavv st.&Central Park ąv.

mokestis gera.
Atsišaukite:

1907 So. Halsted Str.

ž $20,000, greitam 
parduosime už $16,500, reikia 
įmokėti.

1901 So. 49 Avė., 
Cicero, III.

$6,000

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
AUKSO MAINOS

Parsiduoda ^bučernė ir groseme. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, loto ar automobilio,. Savi
ninką galima matyti kasdien.

F. G. LŲCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., gani šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų, 
6-6 kambarių, garu šildomas, plieno 

(konstrukcijos, geras plumbingas, yra 
| ice baksai, gasiniai pečiai, $15,700, 
i išmokėjimais, 6023 So. Sacramento 
Avė. Savininkas

6029 So. Talman Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNU 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
.................■ —...... I I ■ /

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
sernė. Ne mainais.

5358 So. Robey St.

....................... .—........ .. 1«......... .. «
PARDAVIMUI groįiklis pianas su 

50 rolių, $125. Taipgi 3 paprasti 
pianai nuo $50 iki $125. 2 grojik- 
liai pianai labai pigiai. Atdara ne- 
dėlioj t |
Rapp’s Piano Moving & Storage Co.

5130 S. Ashland Avė.
PARSIDUODA gi/osernė. Didelis 

stakas ir fixturiai pirmos kliasos. 
Lysas ant 2’.^ metų. Rendoš $35.00 
į mėnesį, yra 4 pagyvenimui kamba
riai.

Atsišaukite
1412 — 49th Avė.

Cicero, 111.

50 rolių, $125

PARDAVIMUI LOTAI —
bargenas

Cicero Avė., 37^x125 pėdų, 
netoli 63 St., kaina $1,800.

59 St. lotas, 25x125 pėdų, į 
vakarus nuo Kedzie Avė., kai
na $1,000.

Campbell Avė., 30x125 pėdų, 
tarpe 69 St. ir 70 St., — $900.

Frank A. Molholland Co., 
6243 So. Westem Avė.

MUMS REIKIA MOTERŲ dėl pri
žiūrėjimo kitų moterų, turi būt virš davimui 
35 metų amžiaus. Patyrimo nerei
kia.

Patyrimo nerei- 
Darbas dalį ar visą laiką.

Mra. Dyzig 
Room 273

BUČERNČ, GROCERNfc par- 
arba

NAŠLĖ TURI PARDUOTI 2 auk
štų mūrinį namą,3213 Pamell Avė. 
krautuvė ir 6 kambariai iš užpa
kalio, 2 flatai viršuj krautuvės, 
didelis skiepas ir garadžius. Da
bar yra bučemė. i.ysas pasibaigs 

, , vasario mėnesy, 1925. Gera proga
mainysiu bučeriui arba groseminkui. Ren-

i į automobilių ar lotą arba par- "jmokMi.ka,”n *6°°°’ rC "
duosiu už pusę kainos.

2602 W. 23 Str.
Tel. Lafayette 6271

REIKIA merginų lengvam dar 
bui pakavimui pop komų, 221 

centai į valandą.
AMšaukiie

2750 W. SS Str.

PARDAVIMUI
BU®RN££

6300 So. Union Avenuė 
TeL Yards 0297

■ 1750 W. 63 St. 
Phone Republic 2880

REIKIA moterų arba mergi
nų lengvam dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
Joslyn Manufacturing and

Supply Co.
3700 So. Morgan Str.

63 ST. NETOLI WESTERN AVĖ.
YRA DVI KRAUTUVĖS, SU GY- 

venimui kambariais užpakaly, 6 kam
barių flatas ant vh'Šaus, steam heal, 
namas beveik naujas, galima perdir
bti į vieną krautuvę jei reikia. Gera 
vieta dėl mle kokio biznio. Oash rei
kia $15,000. Del smulkesnių žinių at- 
si
2514 W. 63-rd St. Tel. Prospect 5591

PARDUOSIU ar parendavo- 
siu Lunch Room; galima pirkti 
su namu taipgi parduosiu labai 
pigiai “

443 —w. 43 Str. Chicago

PARDAVIMUI lotai, už $200 nu
pirksiu mano biznio lotus, geroje vie
toje prie 63 St. Paimsiu po $20 )
mėnesį. Title garantuotas per Chica
go Title and Trust Co.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Box 423

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping: gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. Stale St.. Room 1622

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
prekybos Telšių 
laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:80 vai. vakaro.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted St., Chicago, UI. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

Pilietystes 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. WeHs St.


