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Oro pašto lakūnas žuvo
Francijos fašistai puola valdžią
• <

Komunistų riaušėse Berline su
žeista 100 žmonių

Oro pašto lakūnas už
simušė

Skrido su pašto siuntiniais iš 
Chtcagos į Omaha; pirma oro 
pašto auka.

CH1CAGO, gruodžio 22.
Oro pašto pilotas Clarcncc Gil
bertu kurs sekmadienio vakarą 
išskrido aeroplanu su pašto

Francijos fašistai puola 
Herrioto valdžia

PARYŽIUS, gruodžio 22. — 
Francijos fašistai, susispietę 
taip vadinamoj Nacionąloj Rcs- 
puklikininku Sąjungoj, pradė
jo karą prieš premjero Iler- 
rieto valdžią. V ienas jų lyde
rių, buvęs karo ministeris Ma- 
ginot, kalbėdamas vakar Epi-
nal’e, perkunavo smerkdamas 
Herrioto valdžią, kad ji paže
minus Francijos prestižą užsie
ny. leizdama nepageidauja
miems svetimšaliams . (bolše
vikams) pradėti išdavikišką 
propagandą krašte. Jis smerkė

siuntiniais! iš Chicagos į Omaha, 
ir apie kurį nuo to laiko nieko 
nebebuvo girdėt, šiandie bu
vo rastas sniege negyvas lau
kuose, netoli Kaneville, 111. Už 
pusvarsčio nuo jo rasta sodu-: 
žęs jo aeroplanas.

Sudužusį aeroplaną rado pi- valdžią dėl evakuavimo Ruhro 
lotas R. G. Pąge, kurs urnai, krašto, 
kai tik buvo gauta žinia, kad Francijos jėgų ir d?l pripažini- 
Gilbcrtas prapuolęs, išskrido mo sovietų Rusijos, 
jo ieškoti. Nusileidęs žemėn; 
Page tuojau nubėgo į artimiau
sią farnią ir iš ten davė žinią' 
vyriausybei apie atradimą, 
to, nieko nelaukdamas, jis 
sikro'vg pašto siuntinius iš 
dužusios mašinos -f savo lierop-' . v. - 1 Ivlnn*i n* np'/inr’j'dnm'K niiHrn’;

dei mažinimo karinių

Po“ 
su-!

I

Komunisty riaušės Berti

BERLINAS, -gruodžio 22. - 
/Tetos komunistai vakar buvo 

lo-; suruošę triukšmingas (lemonsl- 
| raci jas pasitikti savo sugrižu- 

jr šiam į Berliną lyderiui Erichui 
ne_* Mtiehcsamui, kurs dėl dal.vva- 

i vinio komunistiniame sukilime 
Miunchene, Bavarijoj, 1919 mc- 

Itais, buvo pasmerktas ponke- 
I riems metams kalėjimo.

parašutu-l Sugrįžęs dabar Bcrlinan jis 
Bet šokant buvo pasitiktas kelių tukstan- 

parašutas čių komunistų, kurie, sveikin
dami jį kaipo savo kankintinį 
ir bes i gruz'darti i prie jo savo

Gilbert simpatijai pareikšti, vos nesu- 
vyras.! triuškino ir patį kankintinį. ir 
(’ity’j/.i0 žmoną. Policijai bandant da- 

I ryti tvarkos minia, agitatorių 
Nuo laiko., kai šių melų lie-' pakurstoma, puolė policininkus,

Apie 
a.

luD4 ir, Dt žiurėduJUU.S- .. uuKros, 
ir sniego pustymų,. Fš<l<ri<lo 
liau j Omahų. •

Iš sudužusio aeroplano 
rasto už pusvarsčio nuo jo 
gyvo lakūno padėties spėjama, 
kad lakūnas,ę skrisdamas nak
ties metu, dėl didelės sniego' 
audros paklydo, jo mašina su-Į 
gedo, ir jis norėjo 
nusileisti žemėn, 
laukan iš aeroplano 
užkliuvo ię suplyšo, ir lakū
nas nukrito žemėn.

Užsimušęs lakūnas 
buvo jaunas, 26 metų 
Jo žmona gyvena Imva

pos' 1 dieną tapo įsteigtas trims-J i’’ prasidėjo muštynės. • 
kontinentinis oro paštas, Gil- Šimtas žmonių buvo sužeis 
bert yra pirmas pilotas, žuvęs 
eidamas tarnybos pareigas. i >

Priešinas Mussolinio rin
DARBININKŲ BANKAS MO-

KA DIVIDENDUS kimy įstatymui
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Francuzy-Rusij sąmoks
las dėl Turkijos

* I ---------------
Sovietų ambasadorius Paryžiuj 

surado svarbių slaptosios po
litikos dokumentų.

PARYŽIUS, gruodžio 22.
Sovietų ambasadorius Krasi- 
nas, perėmęs senosios Rusijos 
ambasadą Paryžiuj, jos archi- 
vuose surado dokumentų, pa
rodančių, kaip caro valdžia ir 
Francija tarėsi apie pasidalini- 
mą tarp savęs Turkijos.

Del; limentai taip svarbus, 
kad Ambasadorius K ras in ruo
šiasi sausio mėnesį grįžt j Mask
von, idant juos įteikus sovie
tų valdžiai, kuri veikiausia juos 
viešai paskelbs spaudoj, jei 
Francija jos nuo to žingsnio 
licalka Ibius.

Dokumentai turį reikalo su 
p. IK>umerguc’o, dabartinio 
Francijos prezidento, alsilan-
kymu Rusijoj 1916 motais, kuo
met valdžioj buvo p. Briahd’as. 
Dbklimentuose paduota dery
bos su caro valdžia, kuriomis 
Konstantinopolis turėtų tekti 
Rusijai, o Franci j ai kliūtų to
kių svarbių teritorinių laimė
jimų, kad Britų galybė Tarp- 
žeminės;? jūrėse butų buvus 
stipriai apkapota.

Kiny studentŲ, streikas
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kALfejJMO NARVAS PRIE MOTORCIKLO

irgi naujas išradimas: kalėjimo narvas prie motorciklo. Sūčia
galvojo jį vienas Los Angeles pilietis specialiai nusižengusiems 
automobilininkams gaudyti ir nuovadon gabenti. Narvas yra 
nuimamas nuo motorciklo, kai jis nereikalingas, ir laikomas ar
ti policininko posto- Areštavęs gi nusikaltėlį policininkas gali 
užrakinti jį narve, “kalėjimą” prijungti prie savo motorciklo 
ir gabenti nuovadon. - z
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Francija nori populerižuo 
Ii čekiy vartojimą

Nori apdėti mokesniais 
bajorystės titulus

Amerikiečiai įsteigė jiems ko- PARYŽIUS, gruodžio 22. — 
legiją ir verčia studijuoti Francijos valdžia, norėdama iš- 
Ribliją; tie nenori. vengti pinigų inflacijos, nori į- 

vesti Francijoj tokį jau popule- 
rų čekių vartojimą, kaip kad ta
tai praktikuojama Jungtinėse 
Valstijose, šiuo reikalu valdžia 
daro konferencijų su Francijos 
stambiųjų finansini’.' -*?igu vir
šininkais.

PįEK-INAS^ Kinai, gruodžio 
22. Yale kolegija, kuri yra 
amerikikč'ių įsteigta čangša 
mieste, Hunanb provincijoj, ki
li iečių jaunuomenei šviesti, te
ko uždaryti dėl studentų strei
ko. .

Streikas kilo dėl to, kad ko-į pERSjvalLyMAS KENKIĄS 
legijos mokytojai ir vedėjai Jsi-1 AKIMS
geidė versti kiniečių studentus' 
būtinai studijuoti Bibliją. Stu-1 
deniai tam griežtai pasiprieši
no, pa reikšdami, kad tai yra 
savavalingas bandymas primes- ";ki™
ti kiniečiams krikščionių tikė
jimą. .

KAS ŠALIAPINUI SOVIETŲ 
RUSIJA PRIEŠ AMERIKĄ?

LONDONAS, gruodžio 22. — 
•Akių specialistas Clement Jeff- 
rey sako, kad persivalgymas 

Persivalgymu 
jis aiškina tą aplinkybę, kad An
glijoje taip daug visai jaunų 
žmonių priversti dėvėti akinius. 

____________ _______A____

PARYŽIUS, gruodžio 22. — 
Francijos socialistai proponuoja, 
kad bajorybės titulai butų arba 
mokesniais apdėti, arba visai pa
naikinti. .Jei titulai butų palie
kamą socialistai siūlo nustatyti 
jiems mokesnį stijyg titulo aukš
tumo šiaip: už bajorybės paro
domąjį žodelį “de” 1000 frankti. 
vytis mokėtų 3000 frankų; baro
nas, f>00() f r.; grafas, 20.000 f r.; 
ir tt. iki princo titulo, kuris tu-/ 
retų mokėti mokesnio nuo vieno 
iki, pustrečio šimto . tūkstančių 
frankų.

Viltoj ėmimo mokesnio vald
žia projektuoja titulus visai pa
naikinti.

Titulai Francijoj buvo mėgin
ta panaikinti jau keletą kartų 
(1882, 1885, 1902 ir 1906 me
tais). <

liapinas, 
Ch i vagos 
eitus

Angliakasiai balsuos dėl 
streiko baigimo

Nepaprasta Sąjungos se- Kataliką kunigas, kaloji; 
sija dėl Albanijos mo kapelionas, dingo

Tautų Sąjungos generalis sek
retorius tarsis tuo reikalu su 
Tarybos pirmininku, z
ŽENEVA, Šveicarija, gruo

džio 22. Generalis Tautų
Sąjungos sekretorius S ir Eric 
Drummond švarko klausimą 
apie sušaukimą nepaprastos 
Sąjungos l’arybos sesijos Alba
nijos su Jugoslavija ginčui 
•vaistyti. Prieš tai ločiau jis 
neri tuo reikalu dar pasitarti

Buvo tardomas sąryšy su inkri
minavimu kalėjimo valdinin
kų dėl kyšių ėmimo

ATLANTA, Ga., gruodžio 22- 
— Katalikų kunigas Thomas 
Hayden, vietos federalio sunkių
jų darbų kalėjimo kapelionas, 
kažin kur dingo. Jis buvo tar
domas sąrišy su išėjusiu į aikštę 
kalėjimo valdininkų ėmimu pa
pirkimų iš turtingesnių kalinių.

Al fra- TJž ėmimą papirkimų kalėjimo 
[viršininkas Sartai n ir jo padėjė- 

laukto ias FletCher tapo atiduoti teis- 
duos’mui.

su Tarybos pirmininku 
nio Franco.

šiuo tarpu Sąjunga 
laukia, koki atsakvma 
Belgrado valdžia į Albanijos'
kaltinimus, kad Jugoslavija iš* 
už sienos padedanti albaniečių 
sukilėliam1'. ;

Jeigu Jugoslavija ignoruotų’ 
Albanijos skundą Tautų Są
jungai, ta jau ir dabar opi si
tuacija pasidarytų 'dar kebles
nė.

Graikija busianti neįtralė
I ONDONAS, gruodžio 22.

- I Britų ministerib paklausi
mą dėl Graikijos pozicijos aki
vaizdoj dalykų padėties Alba
nijoj, Graikų valdžia atsakė, 
kad ji laikysiantis griešto ne
it ralumo pozicijos.

MIRĘS SAMUEL GOMPERS 
PALIKO $30,000 TURTO

VVASIIINGTONAS, gr. 22. — 
Miręs Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Samuelis Gom- 
persas paliko 30,000 dolerių ver-
lės turto. Tą turtą jis užrašė
savo triins sunams, dviem duk- 
tęrim ir likusiai žmonai, kurią 
jis buvo vedęs tik trys metai 
prieš savo mirtį. Pastaroji, ne
patenkinta palikimu jai trečios 
dalies turto, kreipėsi teisman, 
norėdama’ tuo keliu gauti visą
palikimą.

LIETUVOS ŽYDAI
UŽSIENIUOS

Anot “Kl. Ž.” Paryžiaus žy
dų telegramų agentūra “Ita” 
skleidžia spaudoje tokią žinią: 
Žydų delegacijų komitetas Pa
ryžiuje seka didžiausiu dėme
sin Lietuvos vyriausybės žy
gius, kurie esą nukreipti pa
mažu panaikinti autonomines 
žydų įstaigas. Lietuvos vyriau
sybė iškilmingai buvusi pareiš
kusi Pasiuntinių Koneffencijai 
ir Tautų Sąjungai, kad žydų 
mažumos teisės Lietuvoje nebus 
siaurinamos. To nepildoma, ka
dangi vyriausybė panaikino žy
dų reikalų ministeriją ir tau
tos tarybą. Netolimoje ateity 
norima Lietuvos vvriausvliės 

* •

Žygius prieš žytlus praneši /l'aiy- 
tų Sąjungai.

LONDONAS, gruodžio 22. — 
Plaukiąs į Londoną Jungtinių 
Valstijų garlaivis City of Flint 
ties Iilch Keith buvo užėjęs ant 
povandeninių uolų. Atvykę pa
galbon valkai nutraukė jį nuę 
uolų ir, sužeistą, nuvilko į Lei-
thą.

Pavydas ar 
Ignoracija

Naujienų pinigų siuntimas savo greitu 
ir geru patarnavimu susilaukė didelio pri
tarimo iš lietuvių gyvenančių Amerikoje ir 
Kanadoj.- Nuo gruodžio pirmos iki 20tos 
šių metų, Naujienos išsiuntė Lietuvon, Lat
vijon ir Lenkijon 1700 telegrafinių perlai
dų. 99% iš tų siuntėjų bus palnai užganė
dinti šio skyriaus patarnavimu ir patars 
kitiems siųsti per jį. Viso telegrafu per 
Naujienas yra siuntę virš 5000 atskirų as
menų, iš kurių 99% yra pilnai užganėdinti.

Vienok atsiranda laikraščių, kurie drį
sta skelbti, jog Naujienų telegramos esan
čios tiktai “Skymas”, kostumeriams gau
dyt. Už 50 centų negalima esą pasiųsti jo
kios telegramos.

Mes nepaisome tu juokingų pasakoji
mų. Žmonių pasitikėjimas Naujienom, 
yra neįveikiamas ir nuolat augantys k r. tu 
su Naujienų besitobulinimu.

Bet mums gaila tų laikraščių, kurie da- 
sileidžia tokio pavydo ar ignoracijos, vieni 
atsisakydami talpinti musų skelbimus, kiti 
skleizdami nepasitikėjimą Naujienų sąži
ningumu. Ir mes patariame jiems padaryt 
su Naujienoms susitarimą pinigų siuntimo 
reikalais, o Naujienos noriai patarnaus 
jiems. Tada jie galės naudotis Naujienų 
patyrimais už pigią kainą, turėti iš to nau
dą sau, ir suteikti gerą patarnavimą \ i- 
siėms1 pinigų siuntėjams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., (’hieago, I1L

Chieago ir apiclinkė. šian- 
di<i veikiausia bus sniego; ne 

! taip šalta; stiprokas mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidų tina i 
siekė 140 p.

šiandie saule teka 7:15, lei
džiasi 4:22 valandą.

1 SCRANTON, Pa., gruodžio 22. 
■L- Streikas 12,000 Pennsylvani- 
jos angliakasių, metusių J darbą 
Hillside Coal and Iron kompani
jos kasyklose, gal būt šią savai
tę bi.s pabaigtas. Del streiko 
baigimo įvyks visuotinas jo da
lyvių balsavimas.

rusų dainininkas ša- 
kurs dabar dainuoja 

Civic Operoj, už pra-1 
metus smulkėjo Jungti

nėms Valstijoms savo pajamų 
mokesnio 32,000 dolerių. Sako, 
kad sovietų valdžia dėlto ne
labai patenkinta, vadinas, kam 
jis tekias milžiniškas pinigų 
sumas atiduoda sovietams 
palankiai Amerikai, 
ševikams. 
sovietų 
šilta nei šalta: jei jam tenką | 
tokios milžiniškos sumos pa-} 
jamų mokesnio mokėti, tai tas 
parodą.', kad jo ir pajamos čia 
neblogos. «

Opo-KOMA, gruodžio 22. 
zicijos partijos vakar priėmė 
rezoliuciją prieš premjero Mus
solinio proponuojamą pakeiti
mą rinkimų įstatymo.
Opozicija pareiškia, kad; tuo 

įstatymu valdžia mėginanti 
temdyti svarbiausius politinius

kapitalas ir perviršis dabar šie- klausimus, ir kad esamomis 
kia jau $7,500,000. Savo depo- aplinkybėmis rinkimai bus vis 
zitoriams bankas moka 4% me- tiek negalimi dėl fašistų šeimi- 
tams. j ninkavimo.

NEW YORKAS, gruodžio 22. 
— The Federation Bank of New 
York, kurs prieš aštuoniolika 
mėnesių buvo organizuotų dar
bininkų įsteigtas su 50tt,000 pa
matinio kapitalo, paskelbė 2,/> 
dividendų savo dalininkams už 
paskutinį metų ketvirti. Banko

o ne
Bet šaliapihiii 

nepasitenkinimo

lį e- 
bol-1
dėl
nei

KOVA SU VIŠTŲ MARU

Naujienų 
Kalendoriai

* 1925 metams
*

ŠIANDIE visi Skaitytojai per
kantis Naujienas iš stočip 

ar per išnešiotojus gaus Naujie
nų Kalendorių dykai. Reikalau
kit iš savo pardavėjo ar nešiotojo.

VVASHINGTONAS, gr. 22. — 
Agrikultūros departamentas 
imasi visų priemonių kovai su 
išsiplatinusiu vištų maru. Ta
sai maras siaučia ypač New Yor-
ko, New Jersey valstijose, ryti
nėse Pennsylvanijos dalyse, Illi- 
noise ir kaikuriose kitose vieto
se. Kovai su epidemija kongre-
sas paskyrė 100,000 dolerių.

__—--------- ---

LON'pONAS, gruodžio 22. — 
Corning Post’o korespondentas 
Teherane, Persijoj, praneša, kad 
Amerikos finansinė misija Per
sijoj nutarus rezignuoti tuojau* 
kai tik jos kontraktd terminas 
pasibaigsiąs. Amerikiečių fi
nansinė misija Persuose pasida
rius labai nepopuliaringa.

... .................. » >— . ...  ...  ..............................

PINIGŲ KURSAS
į Vakar, gruodžio 22 d., užsienio pi
nigų nė mažiaus kaip už. $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų ........
Danijos, 100 kronų ........
BTancijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 Hnj ...... ..... :
Lenkijos, 100 zlotų-..........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų ...

. *1.68 
... $5.01 
. $17.53 
... $5.39 
... $4.33 
. $19.25 
. $15.08 
. $40.40 
... $2.52 
. $26.95 
. $19.36

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito-
mas šitaip:

50 litų ..................;..............  $5.50
100 Htų .... .................................. 10.50
200 litų ........................... ;.........  20.75
300 litų ..............................   31.00
400 litų ..................................  41.35
500 Htų .... ...........................   51.50
600 litų .... ................  61.75
700 litų ....................... ....;........  72.00
800 litų .............     82.26
900 litų .......................... .......... į.,92.50

10Q0 litų........................ į.............. 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

centai pašto išalidų už kožn$ siuntini.
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

AMERIKOS MOKSLININKŲ Į 
SUVAŽIAVIMAS I

________  I
WASHINGTONAS, gruodžio 

22. Šio menesio 29 dieną čia 
prasidės Amerikos mokslininkų 
suvažiavimas, šaukiamas Ameri
kos Mokslui Kelti Asociacijos. 
Spėjama, kad šitame kongrese 
dalyvaus apie 3000 mokslininkų 
ir įvairių mokslo šakų specialis- ( 
tų. Suvažiavimas tęsis iki 
šio 3 dienos.

šau

ŽEMĖS DREĘĖJIMAS 
ITALIJOJE

MODENA, Italija, gruod. 22.1
—■ Šį rytą čia buvo jaučiamai 
žemės drebėjimas, tęsęsis pen
kias minutes.

’ MIUNCHENAS, Bavarija, gr. 
20. — Bavarų “karčiaminės” 
revoliucijos vadai; Adolfas Hit
leris ir pulk. Kriebelis, kurie 
buvo pasmerkti penkeriems 
metams tvirtovės kalėjimo, ta
po paleisti.
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KORESPONDENCIJOS KALĖDŲ DOVANOS DEL VISŲ

S. LFABIONAS CO

arba išmokė
CHAS. K. KINDER

4641 So. Ashland Avė
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THOR
skalbimui

masina

VA NA

NAUDINGI KREPŠIAI

nuo

skambino
Geležinio

S4.00
$1,75
$2.00

JOS. F. BUDRIK
33U7 Sb. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

2th STREET
Te!. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. I/Ouis Avė.

CHICAGO, ILL.

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo $5.50 iki $26.75.

Jei nori išmokti 
gerui rudyti — 
nusiimk viterį

ateikit prie manės gausi 
Už viską gu

Žmones prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdų 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams? 
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už
rašysi! savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.

Sėkmingas Liet. A. A. Kliubo 
atletikos ir m uzikPS vakaras'.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAb 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

1 ANT NAUDOS.

NAUJIENOS metams......... .'..........
. Lietuvon.....................
Naujienos-pusei metų .. ..............

Lietuvon ................ . .
NAUJIENOS trims mėnesiams 

Lietuvon ..... .........
Užrašyki! NAUJIENAS savo 

giminėms Lietuvon

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd Si., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2662

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

lengvomis išlygomis.

Kalėdų Dovanas 
pirkite’ pas

N. GIRDWAINĮ 
Auksinių daiktų krautuvėj 

3ti23 So. H alsieji S t.

čiutės “Valio Valužė’ 
imsiu Lyra’ 
susidedantis 
M. Butkaus 
Butkau 
Trimitą1 
rausko muzika). t 
dainomis vakaras 
nes jau buvo U-ta vai. nakties. 
Neesant spausdinto prograjilo, 
p. N. Rastenis pareiškė visą 
programą žodžiu. . * -

ADVOKATAS
V Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard L81Š

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

a.,m $63.00

$25.00,
$12.50

Puikus pasirinkimas 
nuo $12.00 iki $50.00.

(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 kožijai šeimi
ninkei, kuri perka 

Gaunami Naujienų
PersiuntL

Ivfoą h* p»; 
teves. Caah Wt_  __ ___

' Piratini Uetv.vii Elektrai Kerporaetya Amerikeje
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„ !■€.

A. BARTKBS, Frw.
1U9 W. 47th St, Tel. Bouteveri 7101,1892, CHca<«.

John Bagdzhinas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Kuom 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 Wesj>22 Street 
Telephone Koosevelt 9090 

Nanfij Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St., Room 580 
Tel. Central 6890

Tak. >223 & Hahued StM Ckieago
Tel. Yords 4681

Vyrų kvartetas 
iš N. Rastinio, 
J. Balčiūno ir F. 

sudainavo “Girdžiu 
“Dobilai“ (M. Pet- 

Su šiomis 
užsibaigė,

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 614 ir 616 
Telefonai Randolph 6684 ir 6586 
.VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. . •

ROSELAND’O OFISAS i 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą diehą; švėn
omis iki pietų.
' SPECIA1#K3TAS ant egzamina
vimo apstraktų ir padarymo 
antraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. 'Veda visokius sudus.

$95 ir augščiau
Ideale dovana moterei arba motinai. Už $10 
pristatysime į jūsų namus.

KALUZNY & COMPANY, Ine.
5053 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 6704

M wo ix>jrs9i*aal<ljp' ««<»- Kalvei
vknudčjimu, neuralgijos, rvumatiz- 
niu ir nuo visų skausmu.

Pas visus ąpliekorius 
są« 65c, and tuhe» 

Hoipitsl aize, $3.C9

Mes importuojame deimantus, todėl mes galime par 
duoti jums 25% pigiau negu kiti šiame mieste. Atei 
kitę ir pasirinkite patys.

Musų krautuve atdara kas vakaras iki Kalėdų
Pirkite čionai ir sutaupykite pinigų ir mokėkite kaip jums patinka — 

cash arba lengvais išmokėjimais. •

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
c Parduodam Laivakortes. >14 karato žalio aukso 

pinigais 
jimais.

Pirm negu pirksi pianą, - pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Įtam
pa. Kitas vartotus Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip nąujas ........ $65.00
Phonografąs Cons<|le,» giažusr/l; šu 
25 i rekordais
Elektrikinė liampa, vertės 
už .............L.......................................................

Mėlynas ir baltus 
deimantas, 18 kara
to balto aukso $21.50

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS!

Nemokėkite brangiai už laifcro 
dėlios iv už kitus auksinius da 
lykija 
(r kuuingiausiai 
rantuoju.

Antoii Mis, 
753 W. 35 St. 
netoli Halsted St.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Wa«hlo(t6n St. Room 911
Tel. Central 0200

Circro vakare
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 6030

Ant Bridgepurtn Sired
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-
8230 8. Halnted St. T.BoaJ. 6737

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

HANKAN JEWELRY CO., Ine
2209 W. 22 St., netoli Leavitt 

Mes pritaikome akinius moksliniu budo

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS'
\ ADVOKATAS

Ofisas vidurini eityj:
Room |726

CHICAGO TEMPUI BLDG.
77 W. Waakington Si.

Gar. WąshingtOD & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

pasirinkimas 
lėlvnu arba

daug ar mažai pirkinių 
nf priduoda t šį ir 40c 
mu Uląidy 5c.

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

Didelis
Pallern 
baltų. Geriausi

Gruodžio (i d. Lietuvių Ame
rikos Atletų Kliubas davė pui
kų vakarą, susidedantį jš. atĮč- 
tikos, muzikos ,dain<Į ir klani
nių šokių. Atletinius prati
mus išpildė gkna sėkmingai
A. A. K-bo atletai. Musų at
letų skyriuj veikia apie dvide
šimt gerai išsiiaviiut»ių atletų, 
taip kad jie savo atletiškais 
gabumais vaizduodami įvai
rias piramitias ,visuomet pa
diegia užinteresuot publiką; bet 
šiam vakare jiems tikrai pa
vyko kuovsekmingiausiai vaiz
duot visas piramidas, taip kad 
publika garsiais ’ aplodismen- 
tais reiškė didelio pasitenkini
mo. šalia suaugusių atlėtų 
vaizdavo piramidas ir Jaunuo
lių trupė, susidedanti dš apie 
20 girai išsilavinusi^ vaiku
čių. Jie, savo atletiškus gabu
mus taip vikriai vaizdavo, kad 
reikėjo tik stebėtis iš jų vikru
mo; jei jie ir toliau taip sek; 
mingai lavinsis,/taf ateity reh 
kia laukti žymių ■ atletų iš tų 
jaunuolių. Atletikos skyrium 
vadovauja pp. J. Milunaitis ir
B. Ambrozas.

lolimesnis progresas liko iš
pildytas gana sėkmingai se
kančių artistų:

P-lė Gcležienė, 
pianu solo, p-lė iL. 
griežė smuiku solo, 
jaunos muzikontės 
dėlių gabumų muzikoj. Panelė 
A. Maženčiute jau nekartą yra 
pasižymėjus savo gražiu dai
navimu. Ji ir "šiame vakare 
sudainavo maloniai ir žavinin- 
čial “Mano Mielas.” Dainininkai 
J. Balčiūnas ir F. Butkus su
dainavo vykusiai ductąi “Anks
tyvas Paukštelis”, Miko Pet
rausko. Panelė A. Bemeikiutė, 
klasinių šokių studentė,* pašo
ko per du išėjimu gražius kla
sinius šokius. P-ia J. Jonai
tienė sudainavo solo “O Solc 
M i o”. Jos puikus soprano bal
sas suinteresavo publiką. Smui
kų duetas pp. Gorso'\v ir Ve- 
derman (svetimtaučių). Abi 
gabios smuikininkės. Broliai 
Butkai, vietos žymus daininin
kai, sudainavo “Kregždelė,” 
duetą, gana vykusiai. Profesio
nalas jaunas šokikas p. A. Pa
lovis labai pasižymėjo ir suin
teresavo publiką savo gabu
mais. J. Šimaitis grieže žy
mius muzikos gabalėlius, ant 
koncertinos, kas publikai la
bai patiko. Žymius atletikos 
pratimus yaizdavo pp.‘ B. Vil- 
žis ir Reklickis. Duetu * sudai
navo M. Butkus ir A. Mužcn-

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La SalU St^ Room 2001
Te). Randolph 1034 — Vai. nao 9-6 

Vakarais
8301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775

6-8 ▼. v. apart PanedClio ir 
Pitnyčios.

Elgin laikrodėliai, nuo .$15.50 iki 
$75.00.

Didelis pasirinkųnas ęTpVaiitj dėl jaunų ir senų 
Deimantų, aųksijlių l^icrd^lių, žiedų ir muzika- 
diskų į^rtnnėritų. Ateikite pas Kinderį, o 
pilnai užganėdinti.

HMJMHOS
1739 So. Halsted St.. Chksiso. UI

‘pjėtious
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Antradienis, Grnod. 23,1924

korespondencijos]

PRANEŠIMASgalint su-

^DR. HERZMAN^

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

Mis. MICHNIEVICZ - VITKIENE 
AKU ŠERK A

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri joa kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl- 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laika 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir Iri 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir merginoms 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

M

suprati-

i (Tąsa nuo 2-ro pusi.)
| Po vakiinii, dnlis voikle^nių- 
jų norių ir šiaip simpatizalorių 
susirinko i K.liubo kambarius 
ir čia turėjo linksmą vakarė
lį. Prie mažų užkandžių liko 
pasakyta daugelis gražių linkė
jimų L. A. B. -Kliubili ir jo 
veikėjams, šalia linksmų ir 
gražių kalbų, viršiausia idėja 
stovėjo, kad kaip
traukti daugiau jaunimo j vie
ną buri ir „suorganizuot chorą, 
šitam darbe pasižadėjo dirbti 
(langelis kliubiečių, o j pi\{’ša
kį pasižadėjo stoli žymus Bos- 

I tono veikėjas Nadas Rastenis. 
[Jis yra pasižadėjęs parūpint'ir 
choro vedėją, kuris pas mus yra 
labai reikalingas ir kuriam 
vieta darosi užtikrinta. Iš šito 
viso
mus, kad choras nepoilgarn bus 
pas mus suorganizuotas ir už 
kiek laiko klauisiysim gražiai 
skambančių lietuviškų dainų. 
Reikia tik pakviest, kad visi 
Baltimorės jaunuoliai stengtų
si būti dalyviais chorb ir kad 
ją tėvai paragintų ir leistų 
savo* sunūs ir dukteris dainuot 
Į busiantį chorą.

Pasikalbėjimas baigėsi su 
linksmom dainom, muzika ir 
šokiais, o po tain draugiškas 
išsiskirs!imas į namus.
L. A. A .K. Koresp. K. Liutkus.

Cabincreek, W. Va,
' X..Angliakasių streikas.

KVIEČIAME VISUS

JEWELRY KRAUTUVi

JŪSŲKaiminystėj Gaso 
Kompanijos Krautuvė!

ŠTAI yra gaso kompanijos krautuvė jūsų apielin- 
kėj, su visais įrengimais suteikti jums viso gaso 

patarnavimo biznį.
i

Jūsų kaimynystėje gaso krautuvė yra pilnai prirengta 
visu kuo; jus galite čia užsimokėti savo gaso bitas, 
arba gauti dublikatus gaso bilų; užsisakyti, kad jūsų 
gasas butų atidalytas arba uždarytas, arba išsirinkti 
sau gasinius pečiukus. Parodomas pilnas pasirinki
mas kiekvienoje krautuvėje.

Jums nereikia važiuoti j vidurmiestį daryti biznio su 
gaso kompanija; nueikite i jūsų kaimyniškų, krautuvę. 
Kviečiame jumis dalyvauti' Namų Šeimininkavimo lek- 
cijoj^e-demonstracijose, kurios a tai būna kaimyniškoje 
jūsų gaso krautuvėje. Yra suteikiamos) dykai lekcijos 
apie maistą, kiekvieną dieną 2 vai. po pietų, apart 
subatos.

Vietos kur randasi gaso kompanijos 
kaimyniškos krautuves:

3613 Irvng Park Blvd.
3071 Lincoln Avenue
408 West North Avenue

*1520 Mllwaukee Avenue 
2142 West Madison Street 
1709 Roosevelt Road

*846 West

3478 Archer Avenue
403 Rast 35th Street

*4520-28 Broadway
*7439-41 Cottage Grove
9051 Commercial Avenue 

*11031 So. Michigan Avenue 
63rd Street

Atdara iki vai. vakare ketverge ir subatoje.

Krautuves pažymėtos su žvaigždele (*) turi namų šeimininka
vimo paskaitas kasdien, bet subatoje 2 vai. po pietų.

TeL Blvd. 313R
M. Woitkewier.« 

BANIS 
AKUŠERE A

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tel
kiu ypatišką pri- 

'žiurėjimą. Duodu 
patarimus mote- 

■ rims' ir mergv 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

•h'

DR. SERNER, 0. D.
Lietuviu Specialistas

Turėk ^varias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie 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.

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
netų kaipo patyręs gydytojau, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
/yru, moterų ir vaikų pagal nau 
jauslus metodui X-Ray ir kitokius 
•lektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai 
3119. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
/alų 9—10 A. M. ir pa 8 vai. va* 
Special: Nedalioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
Šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonaii

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 liboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 12 vai. po piet. 
Telefonas Midvray 2884

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 Vakare. Tol. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

1 ■

i Lietuviai angliakasiai, įspėja 
[visus, kad n( važiuotumėt į Ga- 
bincreek, \V. Va., darbo ieškoti, 
nes čia yra anglių streikas Mai- 
neriai streikuoja norėdami at
gauti senąją algą, bet kompani
ja nepasiduoda ir gabenasi strei
klaužius, su kurių (įpagelba bau 
donia o perirot;j pašykiStrei
kas prasidėjo lapkričio 15 d.

Gruodžio 16 d. nežinia kas iš 
kalnų pradėjo šaudyti i streik
laužius. Viso buvo paleista apie 
100 šūvių. Vienas streiklaužis 
ant vietos liko nušautas, o ketu
ri sunkiai sužeisti. Puolikai ta
da išsisklaidė po kalnus ir mu
šeikoms — guardams — nepasi
sekė ne vieno jų pagauti.

Streikas kilo dėlto, kad maine-' 
riai nebegalėjo toliau iš savo už
darbio pragyventi. Jie dirbdami 
pilną laiką — po 8 vaL, tegalėjo 
uždirbti kokius $4 į dieną. O ką 
su tiek pinigų gali nusipirkti 
ypač kompanijos sankrovose, ku
rios plėšia*tiek, kad išplėšys iš 
žmonių paskutinį centą? Priva
tinių sankrovų gi čia nėra.

Lietuvių čia mažai yra.
— Maineris.

Jei kas nors daroma yra su karščiu 
Jus tai galite geriau padaryti su gasu

•S

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbus garantuotas.- 

4204 Archer Avė.
PUBLISKAS AUCTION The Peoples Gas'Light & Coke Company

PETER A. MILLER

2256 W. 22 St., Chicago
Netoli Oakley Avė.

ir jo vaklotus musų kaimynus ir (Irau-

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai, vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

musų literatūros ir meno augimo, nuo 
gyvenimo, — turėk tsavo namuose

Seniausia lietuvių jewehy krautuvė South West. Side apielinkėj 
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai. 

\ ra likę geriausi tavoral dėl jūsų pasirinkimo

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

60c
30c (3 lit.)

Deimantai, laikrodėliai tikro aukso, 
jewelry ir silverware ir t. t. Bus 
parduoti už geriausį pasiūlymą.
Pirkite švenčių dovanas jūsų pačių 
kaina.

“KRIVULĘ”
Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės ir visuomenės gyve

nimo mėnesinis žurnalas.
Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenės veikė
jus skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo 
valstybės ir visuomenės 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį
gus, — jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa tai rasi 
“KRIVŪLĖJE”.

“KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivūlės” 
kaina: Metams 31) litų; pusei metų 15 litų. Užsieniuose (išskiriant 
Latviją ir Vokietiją) 40 litų (4 doleriai). , t

“KRIVŪLĖS” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
Kaunas, Mickevičiaus g. 26.

DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikraštj

“ŽIEŽIRBĄ
J j leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas mėnuo Kaune
KAINA: Amerikoj — metams

Lietuvoj — metams
Adresas:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS,
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

VIENYBĘ
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės’* komplektus, turį 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

(r kieksiename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. ’ '

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y

Del Sergančiu Žmonių
Dykai Klinika

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka liktai biskį už 

Kraujo ir Slapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir senų persišaldymų. Pharyn- 
gitistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentui Coolidge, 
Washingtone, I). C. Daugely at
sitikimų užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Rureau
159 N. State St., Rooin 1421 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland A r e.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1.724 So.-Loomis, 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. Drexe] 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

U >3 Grand St

Dovana
Visai 

Šeimynai
\ $395 ir augščiau

už neišmokėjimąGrojikliai pianai yra atimti atgal
Štai jūsų proga gauti dideli bargeną Kalėdoms. Kainos 
labai mažos, kad jas minėjus. Tiktai keletas jų liko

Kaluzny &|Company
5053 South Ashland Avenue 

Real Estate Ofisas

LIETUVIŲ OAKTAMI
Daktarai karių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

netoli 46th St.

-------"
Jei abejoji akiniu*, pamteraak 

Dr. A. R. BLUMENTHĄL 
>ptometrist

Tel. Boulevard 6487
, 4649 S. Ashland Are. 

Kampas 47 -los ant i 

lubų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Ar© 
Tel . Lafajette 4146

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterilkų. Vyrišką

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU, Chicsg* 

arti Mat Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vok. Ne
daliomis iš Iventadioniais 10—12 dlsn

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1860 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas (Žanai 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo i ilu l .Ji ,> ouo C, iki 7 ;30
Telefonas Lafayette 3878-7716

i >r. J. XV. Braiidette
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korespondengijosĮ

galint su

Telefonais

Mama Dolly už dyką kiekvie-

daugiau. Dr, Benedict Aron

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare. ^DR. HERZMAN^

-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per lb 

netų kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
yru, moterų ir vaikų pagal nau 

jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
dektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W
• 8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
r nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Cata*
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4188

Atdara iki į vai. vakare ketverge ir subatoje.

Krautuves pažymėtos su žvaigždele (*) turi, namų šeimininka
vimo paskaitas kasdien, bet subatoje 2 vai. po pietų.

Ofiaas 3801 S. Kedzie 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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So.»Loomis, 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

Cabincreek, W. Va,

3235 S. Halsted St.
'/al.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vai
Special: Nedėlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Jūsų dovanos yra čionai! Ateikite ir 
rus BARGRNŲ KAINOMIS. Kalėdoms

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 iuboe 

Chicago, lllinoi*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2884

nam kuris pirks už SI0 ar

Antradienis, Grnod, 23,1924

Krautuvė Kalėdinio Smagumo

pasižiūrėkite Švenčių tavo- 
nosinukai, lėlės, naktines 

kepures, prie arbatos žiurstai rankšluoščių setai (Kalėdiniuose bak
eliuose), dreserių uždangalai, baili robes, vyru gražus kaklaraiščiai, 
mufleriai, pirštines ir kiti tavorai tinkami dėl kalėdinių švenčiu. 

MOTERŲ SAMPELINES PANČIAKOS 59c. 
MES NUPIRKOME VISĄ STAKį “BUSTER BKOWN” paprastai 
$1.00 iš gražaus šilko, visokių pageidaujamų spalvų, 22 colių, labai 
gerai dėvisi. Viskas pirmos, rųšies. Pirkite keletą 
porų už tą kainą ............................ WWW

Geriausia Dovana
VYRAMS

Maišyto šilko su vilna ša
likai, vertes $2,50, da
bar ..... .................  S 1.50
DEL VYRŲ DOVANOS skurines pirštines su šil- ‘ 
tais pamušalais.............. $1.45

Tikrai ateikite, tas jums apsimokės

J. SANOARGS & J. PIKEL 00.
3159 So. Halsted Street

Kampas 32nd Street

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Po vaknrui, dalis veiktas-nių- 

,ių narių ir šiaip simpatizatorių 
susirinko i Kliubo kambarius 
ir čia turėjo linksmą vakare- 
Ij. Prie mažų užkandžių liko 
pasakyta daugelis gražių linkė
jimų l.. A. R. Kliuibili ir jo 
veikėjafns. šalia linksmu ir 
gražių kalbų, viršiausia idėja 
stovėjo, kad kaip 
traukli daugiau, jaunimo j vie
ną būrį ir suorganizuol chorą. 
Šilam darbe pasižadėjo dirbti 
daugelis kliubiečių, o j pi\(ša
kį pasižadėjo stoti žymus Bos
tono veikėjas Nadas Rastenis. 
Jis yra pašižatlčjęs parūpint'ir 
choro vedėją, kuris pas mus yra 
labai reikalingas ir kuriam 
vieta darosi užtikrinta. I.š šito 
viso reiškėsi pilnas suprati
mas, kad choras nepoilgam bus 
pas mus suorganizuotas ir už 
kiek laiko klausysim gražiai 
skambančių lietuviškų dainų. 
Reikia tik pakviest, kad visi 
Balliinorės jaunuoliai stengtų
si būti dalyviais chorb ir kad 
ją tėvai paragintų ir leistų 
savo įtinus ir dukteris dainuot 
i busiantį chorą.

Pasikalbėjimas baigėsi su 
linksmom dainom, muzika ir 
šokiais, o po tmn draugiškas 

iskirstimas į namus.
A. A .K. Koresp. K. Liutkus.

Angliakasių streikas,
t I

JŪSŲ Kaiminystėj Gaso 
Kompanijos Krautuvė!

TAI yni gaso kompanijos krautuvė jūsų apielin- 
kėj, su visais įrengimais suteikti jums viso gaso 

patarnavimo biznį.
. . ■ »

Jūsų kaimynystėje gaso krautuvė yra pilnai prirengta 
visu kuo; jus galite Čia užsimokėti savo gaso bilas, 
arba gauti dublikatus gaso bilų; užsisakyti, kad jūsų 
gasas butų atidarytas arba uždarytas, arba išsirinkti 
sau gasinius pečiukus. Parodomas pilnas pasirinki
mas kiekvienoje krautuvėje.

Jums nereikia važiuoti į viduriu i ėst j daryti biznio su 
gaso kompanija; nueikite į jūsų kaimynišką, krautuvę. 
Kviečiame jumis dalyvauti' Namų Šeimininkavimo lek- 
eijo.^e-demonstracijose, kurios atsibuna kaimyniškoje 
jūsų gasų krautuvėje. Yra, suteikiamos dykai lekcijos 
apie maistą, kiekvieną dieną 2 vai. po pietų, apart 
subatos.

Vietos kur randasi gaso kompanijos 
kaimyniškos krautuves:

3643 Trvng Park Blvd.
3071 Lincoln Avenue
408 Wesl North, Avenue

*1520 Milwaukee Avenue 
2142 West Madison Street 
1709 Roosevelt Road

*846 VVest

3-178 Archer Avenue
•103 Kast 35th Street

*4520-28 Broa<iway
* 7139-41 Cot tage G rovė
9051 Commercial Avenue 

*11031 So. Michigan Avenue 
63r<| Street

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE 
AKUŠEREA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yard* 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
ranijo* ligon- 
bučiuosa. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdym'o ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, d* ir Ū 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
Ir merginom*, 
kreipkitės o ra-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herziman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted S't. j

3235 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 313R 
AL Woitkewicz- 

BANIS 
AKUŠERE A

BPBS'riiriu patyriną.
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tel
kiu ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote- 

' ir mergv
■ ‘mnoms dykai.

3113 South
.7*' Halsted St.

DR. SE8NER, 0. D.
Lietuviu Specialistas

Turėk ^varias, sveikas 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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:80 Vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.Lietuviai angliakasiai, įspėja 

visus, kad ik važiuotumėt j Ca
bincreek, VA Va., darbo ieškoti, 
nes Čia yra anglių streikas Mai- 
neriai streikuoja norėdami at
gauti senąją algą, bet kompani
ja nepasiduoda ir gabenasi strei
klaužius, su kurių .įpagelba bau 
durna operim^'^aiyk.h*;. Strei
kas prasidėjo lapkričio 15 d.

Gruodžio 16 d. nežinia kas iš 
kalnų pradėjo šaudyti i streik
laužius. Viso buvo paleista apie 
100 šūvių. Vienas streiklaužis 
ant vietos liko nušautas, o kėlu- 
ri sunkiai sužeisti. Puolikai ta
da išsisklaidė po kalnus ir mu
šeikoms — guardams — nepasi
sekė ne vieno jų pagauti.

Streikas kilo dėlto, kad maine
riai nebegalėjo toliau iš savo už
darbio pragyventi. Jie dirbdami 
pilną laiką — po 8 vai-, tegalėjo 
uždirbti kokius $4 i dieną. O ką 
su tiek pinigų gali nusipirkti 
ypač kompanijos sankrovose, bu- 
rio$ plėšia tiek, kad išplėšąs iš 
žmonių paskutinį centą? Priva
tinių sankrovų gi čia nėra.

Lietuviu čia mažai yra.
— Maineris.

Jei kas nors daroma yra su karščiu 
.his tai galite geriau padaryti su gasu Phone Lafayette 3863

Dr. P. L. Chadovich 
Dentistas

Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.’

4204 Archer Avė.

KVIEČIAME VISUS
PUBLISKAS AUCTION The Peoples Gas Light & Coke Company

PETER A. MILLER
JEWELRY KRAUTUVf
2256 W. 22 St., Chicago

Netoli Oakley Avė.

Chicago, III.

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomi* nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Seniausia lietuvių jewelry kiautinė Sfctith West. Side apielinkėj 
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai. 

ra likę <geriausi tavorai dėl jūsų pasirinkimo

MM■

Gompanjl
5053 South Ashland Avenue 

Real Estate Ofisas

Deimantai, laikrodėliai tikro aukso, 
jevvelry ir silverware ir t. t. Bus 
parduoti už geriausį pasiūlymą.
Pirkite švenčių dovanas jūsų pačių 
kaina.

“KRIVULĘ”
Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės ir visuomenes gyve

nimo mėnesinis žurnalas.
Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenės veikė
jus skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo 
valstybės ir visuomenės 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį
gus, — jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa tai rasi 
“KRIVULYJE”.

“KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivūlės” 
kaina: Metams 30 litų; pusei metų 15 litų. Užsieniuose (išskiriant 
Latviją ir Vokietiją) 40 litų (4 doleriai). , ,

“KRIVŪLĖS“ REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
Kaunas, Mickevičiaus g. 26.

musų literatūros ir meno augimo, nuo 
gyvenimo, — turėk tsavo namuose

ir jo valdokus musų kaimynus ir drau-

DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikraštj

“ŽIEŽIRBĄ
Jį leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas mčnuo Kaune.
KAINA: Amerikoj — metams ....:................... .....................

Lietuvoj — metams ............................................
Adresas:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS,
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

60c <
30c (3 lit.)

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės’* komplektas, turj 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės“ kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. ’ 1

VIENYBĖ,
St... Brooklyn, N. Y

Del Sergančių Žmonių
Dykai Klinika 

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka tiktai biskj už 

Kraujo ir šlapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir senų persišaldymų. Pharyn- 
gitistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentui Coolidge, 
Wasbingtone, 1). C. Daugely at
sitikimų užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
149 N, State St., Iloom 1421

Valandos !) A. M. iki 8 P. M. 
Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone Yard* 0994

DR. MAUR1CE KA11N
4631 So. Ashland Are.

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

iki 12 dieną.

—*—

LIETU'/ip DAKTARAI
Daktarai karių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Dovana
Visai

Šeimynai
\ $395 ir augščiau

už neišmokėjimąGrojikliai pianai yra atimti atgal
Štai jūsų proga gauti dideli bargeną Kalėdoms. Kainos 
labai mažos, kad jas minėjus. Tiktai keletas jų liko

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

Tel. Kenwood 5107 .
Valanda*] nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezddoncijo* tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų Vyrišką 

Vaikų ir visų chronišką ligų 
Ofi»a*: 3103 So. MaUted Stn Chicag* 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne 
dėliomis iš šventadieniai* 10—12 dien

Jei abejoji akinus, paaiteraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. A«hland Avė. 
Kampan 47-to* ant 

lubu

Prancūziškas Daktaras
Specialista* kraujo ,odos, chroniš

ką ir slaptų ligą
Gydo bu pagelba naujausių metodą 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Caaal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10. 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po pilt;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonas Lafayette 8878-7716 

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS I tyje, pav. koks tai anony- 
, miškas rašytojas pranašau- 

The Lithuanian Daily News . , , T r ,■ * , r , , ' -s
Published Daily Except Sunday ja, kad Lietuvą laukia sun- 
by The Lithuanian News.Pub. Co. Ine, j kųs laika£ Girdi, ateinąs 

pramonės ir finansų krizis; 
gyvenimas Lietuvoje darą- 
sis vis brangesnis, ir jau da
bar 
čios 
soje 

. Iš 
nominės padėties klerikalai 
spėja, kad Lietuvoje gali vi
siškai pasikeisti partijų san-

‘ Editoj- P. GRIGAITIS
1739 South Haipted Street 

Chicago, III. ;
Telephone Roosevelt 8500............... —— —■ ■■■

Subscription Ra tęs:
$8.00 per. year in Canada.* ’ . 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago. '

3c. per copy. ' >' x ;
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago/ III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ...... x..‘....... .......
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per nešiotojus.
Viena kopija ....................   3c
Savaitei .................... A—............ 18c
Mėnesiui ..............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...............
Pusei metų .........
Trims mėnėsianls
Dviem mėesiam ..
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........................ ......... I
Pusei metų ..................    4.00
Trims mėnesiams......................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Antradienis, Grupei 2‘3. 1924

kainos Lietuvoje esan- 
aukštesnės, ne kaip vi- 
Europoje.
šitos blogėjančios eko-

pramonės tikslams. Ji ne kieta> nusprendimų, kuriuos įleidimus 
lengva degti ir nereikalaują Kongresas legalizavo”. 1924 m. 
daug kuro. Tyrinėjant Sablau- suvirs 200,000 ateivių atvyko iŠ 
kio apylinkės juros sluoksnis, Britų šiaurinės Amerikos ir be

veik 90,000 iš Meksikos.
Proporcija imigracijos iš šiau

rinės ir vakarines Europos pa
didėjo nuo 20.8% 1913-1914 m. 
iki 55.7% pereitais metais. Ir 
proporcija imigracijos iš pieti
nės ir rytinės Europos sumažė
jo nuo 75.6% 1913-1914 m- iki 
27.2 % — 1923 m. >

kuris turi būti aukščiau kalkių 
sluoksnio, nerasta. Tai reiškia, 
kad juros sluoksnis taip žymus 
ties Papile ir randamas Kliko- 
liuose, čia pasibaigia, ir toliau į 
rytus nuo jo geležies ir anglies 
ieškoti netenka. > , ' ,
Iš pirmesnių jų ir iš šitų -tyrimų 

ekspedicija priėjo prie išvados, 
kad juros sluoksnis yra išgaub
tas: aukščiausioji jo ketera pri
eina žemės paviršiu ties Papile, 
kur jį pergraužia Ventos upės

Deportavimai
Iš viso 30,284 asmenys atvy-

tykiai, kitaip sakant, jie vaga, o nuo ten jis į abudu šonu pereitus metus peržen- 
pramato, kad jų partija gali ,nusileidžia ir nueina gilyn į že-

mę.
Iš Sablaukių nuvykta į Žaga

rės apylinkes. Ten taip pat ras
ta kalkių klodas. Tik tai yra 
jau daug blogesnė vadinamoji 
devoniškoj; kalkė, arba dolomi
tai. Nuo Žagarės pasileista j 
Gruzdžių apylinkę į Mažeikių, 
šipylių ir kitus kaimus, čia taip 
pat rasta kalkių- Tik tai jau ne 
klodas, bet atskiri kalkakme
niai, kurių volas visai netoli pa
viršiaus tęsiasi tarp Kleišių ir 
Gruzdžių dvai’ų. Tas voląs at
sirado ledų metais. Ten priėjo 
kraštas kalbmenių morenos ir 
ledams ištirpus, paliko vieni 
kalkakmeniai.

Paskui aplankyta Šiaulių ir 
Joniškio apylinkė, šioje rasta 

jos profesorius p. Smith-Sibihga vieta, kurioje grįžo karo metu 
n; i„ ; t. r- lf,u savo PadejgJu b- Tomašaus- vokiečiai. Jie turėjo ten gerą
Didysis Italijos bliofens, kiu. Ekspedicija tęsėsi aBi^?du‘grąžtą su deimantiniais dantk

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

$7.00
3.50
1.75
1.25

.. .75

P. čiučeliš

Mato Kerštas
• 11 « T • ; f

-J -I >■ • ■ „J... J_______________

išėjo žilas ųę- 
soneliš

njuru,

būt išmesta iš valdžios. Ko 
jiems galima nuo širdies pa
linkėti.

Iš geologijos ekspertei 
jos derby

(Pasikalbėjimas su prof. Smith 
Sibinga).

Lietuvos Universiteto Fizikos 
Matematikos Fakultetas šiemet 

$8.00'suruošė pirmąją ekspediciją Lie
tuvos geologiniams sluoksniams 
ir mineraliniams turtams tirti. 
Ekspedicijai vadovavo geologi- 

lin« 'nrnffisnriiis. n SJmihh-Sibiran

Dar vos lik paraudo anks
tyvieji žarai aušrinės, kai iš 
mažų sukrypusios bakūžės du
rų kosėdamas 
laimių sulenktas
rankove perbraukęs 
raukšlėmis išvagotą veidą, sun
kiais žingsniais nudūlino pa
daržėmis į vieškelį. Buvo tai 
padienis darbininkas, “Varg
šas Matas” visoj apylinkėj va
dinamas. Dėlei gilios savo se
natvės ii’ žiaurių gyvenimo ne
prielankumų, kuiliuos tenka 
pernešti kiekvienam darbo gy
vuliui gyvenime, Matas jau 
senai nebegalėjo sunkiai dirb
ti. Dirbo smulkius lengves
nių* darbus, o ypač jam sekės 
lupti kailius pastipusių gyvu
lių, pinti vyžas ir sukti knatus 
ūkininkams vasarai. Jaunys
tėj Matą, juoduoju jaučiu va
dindavo, nes nei bare, nei pra
dalgy, o taip pat ką nors kelti 
ar nešti niekas su juo nesusi
lygindavo, tik dabar 
be žmoniško žodžio, 
ir šviesos gyvenimas,
gelio tų, kurie savo rankomis 
sutvėrė pasaulį su visais jo kul
tūros stebuklais, žiauriai pra
rijo ką nors žadėjusią jaunys
tę, taip ir Matas padėjo ant to 
besočio aukuro savo sveikatą 
ir sielą. Jau koki dešimt me
lų ,kaip jis atlieka gerai, greit 
ir sąžiningai lengvus ūkininkų 
užsakymus. Jeigu ilgą laiką 
negauna Matas kokio nors dar
bo ir 'badas prašiepia savo kru- avino smaugimą’ O tą posmą, 
vinus nasrus prieš jo akis,'kur sako: ‘Smarkiai plakė či-
tuomet pasima storą pakulinę goną, kam papiovė aviną,” — 
tarbą, kreivą kudugio lazdą su armonika pagavo ir varė visą 
vario grandiniu ant galo ir iš-, dvyliką posmų ir išėjom dvie- 
icina į ‘pažįstamus žmones. Ma-!
tas nėra toks, kaip daugelis taip kepesto.jo mano draugas, o 
profesionalų Lietuvos elgetų, ■ toliau, žiuriu, kad jau ranko- 
virtusių girtuokliais, tinginiais 
ir paleistuviais. Jie gimdo Vai- 

i kus, paskui išbado tiems akis, 
veidą iškraipo, išsuka kojas, 
padaro rdTotabmr jaukdami vi
sokias šventųjų giesmes vežio
ja po kaimus, kad (uomi iš
šaukus Kristumi skelbtąją mei
lę artimo, o prisirinkę išmaldų 

; žydą už

matyt; jau prilipo liepto ga
lą. Mussolini staiga paskel
bė parlamente, kad jisai jne- 
šąs įstatymo sumanymą, ku-

• v • • 10 i • •ris sugražinsiąs Senąją rin-

menesiu ir nesenai dar sugrįžo į mis ir pasiekė gilumos apie 80 
Kauną, parsiveždama su savim 
kelioliką dėžių laimikių, suside
dančių iš įdomių mineralinių a- 
talaužų ir gabalų, surinktų tyri
nėjimų metu.

metrų. Dalį išgręžtos žemės 
žarnos vokiečiai išsigabeno į Vo
kietiją, o kitą dalį atrado ekspe
dicija ir pasirinkusi tinkamesnę, 
parsigabeno į Kauną, čia rasta

kimų tvarką, ir kad KOVUI Ekspedicijos kelionė prasidėjo gipso klodas apie 8 metrus sto- 
mėnesyje jisai norįs įvykinti Nemunu ligi Seredžiaus, paskui1 • 
naujuš rinkimus.

Fašistų diktatorius sako, aukštupiu ligį Papilės, 
kad šitas jo žingsnis tai esąs Į - ■ \ 
atsakymas į opozicijos kriti- Ventos krantų sluoksnius, ku
ką, jogei Mussolini valdąs riuose iiuo* senai jau vietos gy- 
kraštą be žmonių pritarimo. 
Butų teisingiaus pasakyti, 
kad tas Italijos premjero 
žingsnis tai yra pripažini
mas, jogei opozicijos kritika 
buvo teisinga.

Dubysos i paupiais ir Ventos 
. čia eks

pedicija apsistojo ilgesniam lai
kui ir arčiau ištyrė tuos įdomius

ventojų, randama įvairių suak
menėjusių augalų ir gyvių. Tai 
yra juros sluoksnis. Jis parodo, 
kad tas Lietuvos kraštas gal ke
li šimtai tūkstančių, ar net mili
jonų, metų buvo juros dugnas. 
Ekspedicija rado tuose sluoks
niuose daug suakmenėjusių 
kriauklių geldelių (fosilių) ir ka
rolių, kurtų kiti vienetai yra pui
kiai išlaikę savo pirmykščių iš- bai* jį vanduo

Paskutiniai rinkimai Ita
lijoje buvo biauri žmonių 
valios falsifikacija. Jie bu
vo padaryti, pasiremiant 
tam tikru rinkimų įstatymu, 
kuris iš anksto užtikrino di
delę daugumą parlamente 
fašistams. Opozicinės par
tijos todėl nutarė nedaly
vauti šitame parlamente, ir viena» viršuj kito geležies rudos

vaizdą. Suakmenejusieji karo
liai liudija, kad buvusioji ta ju
ra musų krašte buvo šilta, nes 
karoliai begali augti tik prie 
nuolatines temperatūros 15° 
Celsijaus, tai yra tokios, kokia 
dabar yra patropikinėse jurose.

čia ekspedicija rado ir tris

rio. Gipsas menkos rūšies, la
bai negrynas.

Iš Joniškio nuvykta į Pakruo- 
jaus apylinkę. Ten rastafdevo- 
niškųjų kalkių klodas, kaip ir a- 
pie Žagarę.

Per Linkuvą nuvykta į Pasva
lį. čia rasta gipso, bet taip pat 
menkos rūšies, kaip ir apie Jo
niškį. Visai geroKgip,so1rasta a- 
pie Biržus. Vietomis jo klodas 
yra 3—4 metrų storio, bet pa
prastai tik apie vieną decimetrą 
storio, šitas gipsaš labai tinka 
eksploatacijai ir yra gana .bran
gus. Ilgai jo neeksploatavus, yra 
pavojus, kad jis ištirps. Ir da-

► toje apylinkėj 
smarkiai plauna ir dei to dažnai 
esti žemės įgriuvimų, į kuriuos 
kartais patenka ir trobios.

Dailių to gipso pavyzdžių par
vežta į Kauną ir bus padėta Ge
ologijos Kabinete.

Iš Pasvalio pro Panevėžį, Kė
dainius Nevėžos paupiu ekspedi
cija be jokių ypatingų atradimų

jame-pasiliko sėdėti tiktai klo<‘us’. kiekvi«ni» ap’c pu/« I"et; i Kauną. 
v-Jrl-žins nartiinc -iUh>v>i' ir '? stoll°- C-akmas daiktas, kad Ekspedicija p valdžios partijos atstovai ir gĮ|lau [y klodų yra dar ir dau- 
keletas artimų jiems žrno- giau. Ekspedicija neturėjo ga
nių. Įlimumo to ištirti dėl per menko

Parlamentas, kuris susi- k^ižto, kurį su savim turėjo ir 
(leda tiktai iš valdžios parti
jos, žinoma, negali turėti jo
kio autbriteto žmonių aky
se, todėl Mussolini ir buvo 
prispirtas daryti kų nors, 
kad sulaužius opozicijos boi
kotų. •

kuriuo giliau gręžti neįstengė. 
Tos rudos pavyzdžiai yra par
vežti, ir Fakulteto Geologinis 
Kabinetas padarys jos analizą 
tikrajam .geležies nuošimčių nu
statyti. * Spėjama, kad tas nuo
šimtis bus apie 40.

I Iš visų suakmenėjimų šiame 
juros sluoksny, ypač iš daugybės 

'augalinių suaukmenėjimų, o taip 
Fašistų diktatorius mano, pat iš pačio juros sluoksnio esi- 

kad, jeigu jisai pasiūlys opo- mo akto ekspedicija sprendžia, 
kad ten gali būti ir akmeninio 
auglio klodų. Galimas daiktas, 
kad tie klodai randasi nemažo-

Ekspedicija prieš išvyksiant 
studijavo visus žinomus šalti
nius apie senesnius Lietuvos ge
ologinius tyrinėjimus. Jos tiks
las *buvo patikrinti tas žinias 
naujesnėmis mokslo< priemonė
mis. Ekspedicijos dalyviuose y- 
ra didelio susidomėjimo pasiek
tais vaisiais ir noro, kad kitais 
metais Lietuvos geologinio tyri
nėjimo darbas butų toliau tęsia
mas. Kep.

Ištraukos iš imigracijos 
viršininko raportozicijai įstatymo sumanymą, 

atsteigiantį senąją rinkimų 
tvarką, tai ji (opozicija) 
tuojaus suburbės į parla
mento salę. Vienok girdot, 
kad fašizmo priešai nesisku 
bina griebti tą Mussolinio 
pasiūlymą. Jie jaučia, kad 
Mussolinįp diktatūrai vis- 
tiek ateina galas, ir jie no- pat sluoksnis kaip ir apie Papi- 
ri, kad jisai be jokių šnekų lę- Sluoksny rasta tamsaus mo- 
pasitraiiktu ' »lio’ roprastai yra geležies

*_____ |rudoskairnyiias,iškosprend?ia-
... . ^ . . . . ma. kad ir ten gali būti geležiesVis dažniau tenka pašte-

bėti pesimistiškų pranešimų Toliau ekspedicija nuvyko į 
apie Lietuvą klerikalinėje Sablaukių kaimą netoli Aįnie- 
spaudoje. Pirmiaus ta spau
da rašydavo tiktai pagyri
mus Lietuvai, bet dabar jau
joje rodosi blogų žinių, vie- eSąs Uar storesnis- Tai yra pui- kvotų, negu
liain klerikaliniam laikrašr ki kalkes lūšis, labai tinkama jog buvo įleidimų sulig teismų

Ką tik išleistas spaudai imi
gracijos viršininko raportas yra 
labui įdomus. Per fiskališkus 
metus, baigiant birželio 30,; 1924, 
iš viso, 706,896 ateiviai įleisti į 
Suvienytas Valstijas, ir 76,789 

i ateiviai apleido šitą šalį. Prieš 
karą apie 30 arba 35 ateiviai ap
leido šalį dėl kiekvieno įleisto 
100. Bet matyti permaina per 
pereitus dviejus metus.

1922 m. 309,556 ateiviai at
važiavo; 1923 m. 522,919 h’ 1924 
m. suvirs 700,000. Imigracijos 
viršininkas paaiškina 1924 m. 
padidėjimą, jog — “priguli nuo 
daugiaiis imigracijos iš Kana- 

' dos, Meksikos ir kitų ne-kvoti- 
kasę šulinius, paša-^‘iu šalių; jog 22462 dauginus 

kad> tas klodas vietomis ateivių įleisti ir priskaityti prie 2 arba 3 mėnesius 450 daugiau 
pereitais metais; valdininkų bus pasamdyti.

apie koki i 000 meti u gylio... 
Tas dalykas reikalingas dar išty
limo geresnėmis prietaisvinis.

i Leckavą, iš Leckavos Vadaks
ties paupiu j Klikolius ir Vege
rius. Apie Klikolius rasta tas

nes. Ten rado didelį klodą kal
kių apie 11 metrų storio. Vie
tos žmonės, 1

giant imigracijos-įstatymus, 10,- 
114 ateivių atvyko pervirš kvotų 
ir 8,130 neįleisti kaipo “visuo
meniškos sunkenybės”.

Imigracijos vyriausybe Wa- 
shingtone gavo labai įdomių ra
portų nuo inspektorių Kanadoj 
ir Meksikoj. Iš Montreal, Kana
dos praneša: “Per pereitus me
tus nelegaliai įėjimai į Suvieny
tas Valstybes žymiai padidėjo, 
ir musų vaidininkai labai užim
ti su visokiais išklausymais. Be- 
vėik visi suimti ateiviai peržen
gė pasporto įstatymą ir turėjo 
būti pasodinti kalėjime. Kiti de
portuoti. Daugelis automobilių 
savininkų Montreal’e ir artimo
se vietose varo gerą įgabenimo 
(ateivių) biznį ir jie reikalauja 
iki $100 dėl nuvežimo į Suvie
nytas Valstybes. Daugelį sykių 
tie karai suimti ir perduoti val
dininkams. Gal bus reikalinga 
įsteigti lam tikrą organizaciją 
prižiūrėti Suvienytų Valstybių 
rubežius”.

šimtai ateivių kasdien įeina į 
Suvienytas Valstybes iš Kana
dos, i

Inspektorius iš North Dakota 
praneša: “Kad per pereitus Ke
lius menesius daugelis ateivių 
atKcnavo į Suvienytas Vaisty- 
oes per Minnesota ir North Da- 
Kotą rubeziuš. Su suarestavjmu 
Kelių ateivių matyti, kad yra 
Organizuotas -pianas įvežti atei
vius į Suvienytas Valstybes. To 
plano sumanytojas yra Kanados 
pilietis VVinnepeg'e, ir jis var
tojo kelius automobilius nuvežti ,Y .........  _ x_____
ateivius j Suvienytas Valstybes dažnai nuneša pas 
nuo rubežiaus. Tas kanadietis1 stiklelį degtinės ir taip stumia 
pats lankė gelžkelių stotis, kur bereikalingas dienas 
naujai atvykę iš Europos atvy- ma visuomenes naštą ir Jau
ko, į įvairius namus, kur sve- gindami klajojančių 
timšaliai gyveno. Kuomet suti- skaičių- Matas tik. labai sunkiu 
ko norinti važiuoti į Suvienytas ir jau nebeišvengiamu laiku 
Valstybes, lupo kiek tik galėjo išeina šunų lodinti. Giesmių jis 
pinigų ir potam ar automobiliu 
ar traukiniu asmeniškai nuvežė 
į vietą netoli rubežiaus, kur juos 
pasitiko jo draugas, paprastai 
tos vietos gyventojas. Tas drau
gas ir lupo pinigų kiek galėjo. 
Nakčia antrąsis nuvežė keleivį 
iki rubežiaus kur trečias lauke 
su automobiliu pervežti keleivį į 
Suvienytas Valstybes, ir trečias 
pradeda- savo lupimo procesą.. 
Atsitikimuose kur ateiviai buvo 
suareštuoti matyt kad lupikai 
gerai atliko savo darbus, nes at
eiviai suimti be pinigų”. *

Iš Meksiko inspektorius pra
neša r- “kad butų reikalinga 
turėki tikrą armiją, nes reikėtų 
pastatyti vyrą prie kiekvieno 
šimto mąstų sulaikyti ateivius, 
kurie labai lengvai gali persikel
ti per upę. Yra apie 100 žmonių, 
kurie labai gražiai pragyvena 
vesdami perkėlimo ateivių biz
nį”. . i \

Iš Los Angeles ateina kitas 
pranešimas — “yra daug pa
krančių. Pilna visokių laivų. 
Daugelis tų laivų užsiima perga
benimu visokių gerytfių, ir re
kordai rodo, kad ir įgabena at
eivius. šis klausimas turi būti 
išrištas”.

Meksikoj valdžia turi tik 60 
vyrų atlikti pavojingą darbą su
stabdyti nelegališką ateivių per
gabenimą. Keli iš tų vyrų tapo 
užiųušti, peš sugautam žmogui 
tik rupi ištrukti. Pereito j sesi
joj Kongresas paskyrė $1,000,- 
000 sustiprinti rubežiaus apsau
gojimą. Tikėta: kad į ateinančius

skurdus 
be meilės 
kaip dau-

“Taigi”, greit pertraukia 
Matas linguodamas baltą, tar
tum pražydusi obelis, galvą 
“Bloga visiems su senu‘..daik
tu”, tęsė jis toliau. —“žiū
rėk ir girioj braška, senas me
delis ir vis atsispiria piktiems 
vėjams, o jaunas trankšt ir nu
lūžta. Laikai kiti, kiti ir žmo
nės, netaip buvo senovėj. Se
niau ir javai goriau derėjo ir 
žmones stipresni buvo. Padras
kys būdavo kiek medinėmis 
akėčiomis žemę, o kviečiai 
virsta iš dirvos, rotįos, sukirp
ti visi nors statinę varpomis 
ridinėk. Vyrai visi šimtą su 
puse metų išgyvendavo. Et, 
musų anūkai, niekai iš jų, nors 
gražus, švarus, bet viščiukai 
sveikatoj. Andai pas Kaziulį 
prisižiūrėjau, vakaruškų ar 
kaip ten sako buvo. Susirinko 
daug tokių gražių žaliūkšnių, 
net miela senam žiūrėti, kai 
šoka ir dainuoja. Bešokant ko 
tai susiginčijo du. Paskui pa
aiškėjo, kad dėl1 čigono šokio. 
Ne vienas nenori, žinoma, ’ ma
žesniu likti. Išėjo ir, žiuriu, 
kad abiem nepergeriausiai se-. 
kas. 'Neiškenčiau neįsimaišęs, 
o jie kad pagaus juoktis: Ko
jos grabe seniui, o dar į dan
gų akmenį sviedžia’. Vistięk 
sau kalbėkit, bet aš einu sli■ t'., i 
jumis šokti ir sudcrčjomj 4 Už
traukė męrgaiflFs: ‘‘(ligonėli 
duos, duos prisirišę prie tvo
ros. Už viščiuko vogimą už

lygiu vieškelio 
iš abiejų pusių 
kvepiantys bal- 
Visas gražus ir 
pasaulis, šian-

i

eie. Iki penkto posmo dar šiaip

didinda-

parazitų

mis orą gaudo ir atsisėdo sa
kydamas: ‘trauk jį velniai se
nį’. Aš gi tik truputį apkaitęs 
išvariau iki galo. Šit tau mu
sų anūkai, žinoma, suėda juos 
dabartinio • amžiaus gudrybes 
visokios. L>eglinė, tabakus, iš
tvirkimas su visomis žmogaus 
surijimo pasekmėmis. Nežino
jo senovės jaunimas dabarties 
gudrumų. Alutis avižėlių, mi
daus puodukas ir sveiki žais
lai tebuvo. Siausdavo gausda
vo riešutynai nuo skardžių 
dainelių, dabar ir dainuoti pa
miršo. Gaila senovės, o kad 
kas nors su jos kaimynų drau
giškumu ir tyra meile, 
geraširdžiais žmonėmis 
tytų i dabarties išėmus 
pasaulis liktų. Taip aš 
suomet tvirtinu, juk ir 
vergija buvo, spaude kunigas 
ir ponas, bet žmones rišo koki 
lai broliška meile. Gana, ga
na, dabar visos idėjos teimtus 
iš žmiogaus išvaryti kerštingą 
godų gyvulį, o jau paskui siek
ti tikslo. Vakar mačiati mies
tely ir griaudu man pasidarė. 
Kruvini laukinius virtę jaunuo
liai draskos it šunes už kauk/ 
ir kam už 
uis Matas 
mus ranka, 
tik negavo
Jaunų vyrukų peštynes mies
tely ,kur buvo nuėjęs žmonai 
liepos žiedų. -Užėjęs pas pažįs
tamą Bcrnadiktienę ilgai < jis 
skundės dūsaudamas ir ne
greit susirišęs valerijoną su 
liepos žiedais piirėjo namo. Na
mie rado senutę: visai blogą. 
Apie vidurnaktį tartum kieno 
žiaurių ratilių [ampomą, su
draskius savo brosvąs iš skaus
mo ant kruliąės užmigo amži
no poilsio miegu. Ir šit anks
ti dar prieš saulės/ tekėjimą 

‘išsėjo jis iš grįlėlės nunešti pa 
zvanų bei pakasynų su kuni
gu susiderėti. Išėjęs iš troš
kios ir tamsios grįlėlės jis pa
trynė veidą ir tavorščiaujančiaš 
akis, apsidairė ir sunkiais žrn-

visai negieda nors labai daug 
moka, bet užtai pasakoja daug 
apie žiauriąją ponų baudžiavą, 
perpildytą gyvulišku žmogaus 
biaurojimu, kokį tik tuomet ir 
galėjo sugalvoti, dvikojai gyvu
liai iš puikiųjų rumų ir šiltų 
klebonijų. Taip pat prancūzų 
buvimą lietuvių žemėj ’ir lenkų 
sukilimus. Kelios apylinkės 
parapijos gerai pažino senį Ma
tą, ypatingai jaunimui jis vi- 
8ur buvo laukiamas svečias. 
Mergaitėms ir vaikinams apart 
meilės pasakų jjs dar pamoki
na, kaip pasirinkti gerą savo 
gyvenimui , draugą ir net ko
kias žoles vartoti, kad augtų 
gražios geltonos' kasos. Už visa 
tai Matas buvo mylimas ir 

Jaukiamas senelis veik kiek
vienoje troboje ir perėjęs- s ke
lioliką pažįstamų jis netik 
pats save maitindavo kokį lai
ką, bet j r senutę žmoną, kuri 
jau keturi metai visiškai ap
akusi ne beišlipa iš lovos.

“Ilgas dienas prabūva ji 
vargšė be dianęs” — kalba pri
siminęs Matas. “Nuo tokios 
vienumos keisiu tartum lau
kinė ji pasidarė. Išdžiuvo lyg 
šakaivs. Šonuose žaizdos atsi
vėrė, guli mat ilgai ’ viena ne
galėdama apsiversti. Sunku bū
ti vargšui, visi gyvenimo biau- 
rūmai tik jąm vienam lenką 
iškentėti, bei ką darysi dabar, 

Į o ypač mes seni. Jaunieji
laimingesni už mus, jiems teks gsniais nuėjo į vieškeli, 
naujas švarus pasaulis pama
tyti, kuriame mylės 
žmogų ir grožėsis juomi”.

su jos 
įsla- 

kitoks 
tą vi- 
tuomet

bevilčiai numoda? 
Vakar ir jis pats 
dalba įsimaišęs į

galingai skiedė nublankusias 
vėsiosios nakties sutemas, o 
mieguisti vituriai pakilę iš sa
vo šiltų lizdelių,Jtarsi norėda
mi grcičiaūr pamatyti saulės 
spindulius čirluodami kėlės ant 
lengvų sparnelių į tolimąjį dan
gų. Oras kvepėjo drėgnu do
bilų ir eiuobrelių aromatu, bal
tos pelkių ūkanos lyg piktos 
nakties šmėklos stumdainowi 
slinko į mišką pasislėpti, vie
nok Matas nkko nejuto ir ne
matė. Jo seną rūpesčių su
spaustą galvą sunkiai slėgė 
kankįinačHos mintys, tavoravo 
akys ir tartum ne savos pynės 
kojos einant 
takeliu, kurį 
puošė gardžiai 
lieji dobilėliai, 
taip turtingas
dien Matui atrodė tamsi kapų 
duobelė ,kai užgeso paskutine* 
iš debesuotos tuščios padangės 
žvaigžde, su kuria jis nusijuok
davo giedresnėmis valandomis, 
kuomet dvi daug kentėję nu
skurdėlių širdys susiliejo į 
vieną jaunystės laimę ir supan
čiomis meilės vilnimis lėkė į 
tjTą pasaulį. Su ja jis džiau
gės, gyveno, verkė ir kentė jo 
likimo letenai prislėgus. Vis
kas prisiminė einant į bažnyt- 
kięmį ir tik ustovo ragas, ge
nančio gyvulius ęj ganyklas lyg
is gilaus miego pažadino Malą 
jau pačiame miestely. Nety
čia kilstelėjęs akis, jis pamatė, 
kad ir klebonija visai nebetoli. 
Va jau ir kiemas kunigo aukš
tais žaliais maliavolais žiogre
liais aptvertas, o tarp plačių su
veriamų vartų nusiėmus sun
ki u- pamazgų nėšius negarsiai 
dainuodama girdo du juodu 
lėliuku klebonijos tarnaite 
Kastutė.

“Ar jau atsikėlė tėvelis, dūk- 
rel?”—skurdžiai užkldusė Ma
tas.

“Jau vaikščiojo salione ir 
gonkose lĄivo, eik. dieduk, 
pro čia ir rasi,” — atsakė atsar
giai šerdama žvilgantį lėliuko 
kuklų tarnaitė, kuris norėjo 
bes i kraipydamas išversti bui
zą. Dar ore Matas nusitrė
kęs savo sudriskusių murziną 
kepurę, galais pirštų įėjo i di
deles gėlių vazonais nustatytas 
gonkas iT iš ten pro praviras 
duris į valgomąjį, kurio apys- 
lova savo naujausiu ir puoš
niu, brangiais šventųjų pa
veikslais ir skardžiu apskritu 
kokios tai šveicarų firmos laik
rodžiu minutei sumaišė senį, 
kol‘neaiškus šnabždesys ma
šinaliai atsuko dešinėn pusėn 
jo galvą. Taip pat tyliai galais 
pirštų senis priėjo prie durų ir 
pro dviejų pirštų praskiebą 
pamatė gretimame pasieny ku
nigą, kuris laikė apkabinęs 
abiem rangom jauną vienuose 
baltiniuose iškrykusiais garba
nuotais plaukais moterį. Senis 
pamalęs, kaip kunigas neilgai 
slumč. ją bučiuodamas ir kaip 
toji silpnai priešindamosi ty
liai pavirto' į lova, greit atšo
ko nuo durų ir išbėgo į. gon
kas kartodamas:
'“Tavo valia šventa, Tavo ne 

man neišmunučiam teisti, gal 
taip reikalinga”. Jis ten atsi
sėdęs mąstė ir galvojo pats ne
žinodamas ką kol ir kunigas 
neišėjo tokiomis ypatingai 
spindančiomis akimis ir trupu
tį paraudusiu veidu. Malas at
sistojo, kunigiškai pagarbino ir 
paėmęs šiltą išpurtusią ranką 
pabučiavo savo sudžiuvusiomis 
lupomis.«

“Tai ką gero atnešei Mateu- 
šai taip auk."Ii, a? užklau
sė kunigas. “Parvarius tėve 
dvasiškas ir dcl yakusynų norė
čiau pusikulbčli’.

“Ma tai kaip?”
“Su mištlėniis, tėve!” pri

dūrė Matas.
“Su šventomis miniomis, ata 

ge,rai, tas kai tau tik dvide
šimt penki litai tekainuos’’,— 
kur lai pro langą žiūrėdamas 
išsitarė kunigas.

(Bus daugiau)Buvo puikus ankstyvas kir
stas, kokį lik Lietuvos 
molivus pinanlys miš- 
skurdo dainose panerti Skelbimai Naujienose

žmogus ži'-ilio 
s vargų

‘Atsiimtų bent Dievas; va» į Rili ii KTIVVJJ vftMJi J JVU?V< x * «. UJ V
rgsta nabage tokioj senai- lunkai kalvuoti moku parodyt, duoda naudą dėlto,i ta, vai

| voj, juk jau ir laikas,” 
maišo atsidusus moteris.

. v. « j-- t

’ Iš tolimų paraudusių rytų Ims- kad pačios Naujienos 
durna žydri aušrinė lėtai, bet Ha naudingos.

i

»
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White Star Line Red Star Line

NORTI

CLEVELAND

G ar sinkit ės Naujienose

MOTERŲ MANELIAI

LIETSARGIAI

šilkinės Jersey Blooiners

gra

$2.00
$3.00

Prenumerata metams
Lietuvon metams ......

Moterų Noshuikai 
Bukselio.se, gali tikti kiek 
vieno kišenini M*

Moterų Lingett Blooiners 
Gerai padarytos, tamsių ,ir šviesių 
spalvų, specialiai 98c
žemu kainu ..........................

S. P. KAZLAWSK!
4632 S. Ashland Avė

(Geresnes* rųšies bakseliai 
iki $2.U0 baŪselis)

Moterų N ak 
tiniai Marš

kiniai ’
Vanity Novelty 

Bakseliai

(Kiti taip pigiai 
kaip 49c)

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Didelis Pasirinkimas 
Kalėdinių Dovanu

Vyrų Nosipukai

Didelės mieros, su gra
žiais satino krašteliais, su 
vardo raidėmis, 3 baksely, 

specialiai apkai- 89c 
nuoti, u z bakselj

mankietais,

$1,28
Bliužčs

$10.00, 8 centai 
centų ir 1.1 
kokia gali būti 
rlu” siunčiama yra

iena sausio, 1925 
>ostone pradės eiti

New York iki Klaipėdai $186 
New- York iki Kaunui .. $205 

ir atgal.

KLAUSKITE AUTORIZUOTŲ AGENTŲ
Arba White Star Line ir Red Star Line

127 So. State St^ Chicago, III.

baugus sausais,, .suteikite? jiem 
turime didelį J pa.sh iu

3323-25 South Halsted Street
Ir Sutaupyki t Pinigu

Deimantinių žiedų, 
zikališkų įstrumentų ir rašomų maši 
nėlių.
Suteikiame teisingų patarnavimų.

Kreipkitės prie

. ... RWįl 
—LLOYD—

In ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ

Ant didžiausio Vokiečiu laivo

COLUMBUS
Arba kitais laivais tos linįįos 

Tiktai astuonios dienos ant jūrių :
Gražus trečios klesos kamba

riai. .Svetimšaliai gali sugryž- 
ti j 12 mėnesių, neturės jokių 
nesmagumų prie išsėdimo.
100 N. La Šalie St., Chicago, 111.

Departamentų. Jei ‘‘money or
deris” yra pametamas, galima 
gauti kitą, jo vieton iš “Money 
Orderių” Ofiso .

‘Money Orderių” yra dvi ru- 
ši: Naminis “moriey orderis”, 
kuris išmokamas- tiktai Jungti
nėse Valstybėse fr jos nuosa
vybėse ir nekurtose kitose 
.Amerikos šalyse (kurių tarpe 
yra Kanada, Cuba, NeKvfoljnd- 
land, Jamaica) ir Tarptautinis 
‘money orderis”, 
mokamas beveik 
pasaulio šaly.
“money 
ant kiek 
Už $2.50

Moterų Vilnonės 
Pirštinės

Su ilgais čiurnipis, slailiš- 
kos, visokių spalvų, parda- 
viuėjainos pu Cftp
ir augščiau vvv

Pašto pinigo siuntimo 
sistema

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

Gerbiamieji: t- L  —-—-—v 'j’v-------
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelj H RADIO 
setų , įskaitant viskį

Su pagarba,
Mano vardai
Adresas ;.....

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vlsadog 
patarnauju* kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th SU Chlcago, I1L

Įrcg. 8. vTTat. Ofise, 
tuojaus ir negaiSinda- 
mas laiko juomi paai- 
nandoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali bųtl be 
bonkos fiių gyduolių. 
Nėra tikrasis; jei netu
ri INKARO vaisbaien- 
klio. > —

F.AD.R1CHTER 4C0. 
104.114So.4th Street

< Brooklyn, N. Y.

Vyrų Bath Robes
Suteikite jam Bath Robciš Becks, 
jis turės gerų, ir naudingų Kalėdų 
dovaną, kainos nuo $6.98 
ir augsciau ................

Moterų Bath Robes
Visokių spalvų, gražiai trinmotos, 
specialiai apkuiuuotos 
tiktai .................... ,.....

kuris* yra iš- 
kiekvienoj 

Mokesčiai už 
orderius” priklauso 
pinigų yra sidnčiama. 
reikia mokėti 3 cen- 

$3.00, 5 centai; iki 
iki $20.00, 10 

Didžiausia suma 
money orde- 

$100.00, 
bet kiekvienas gali siųsti tiek 
“money orderių”, kiek nori. 
Mokestis už $100.00 yra 30 
centų.

Tarptautiniai “money orde
riai” kainuoja daugiau negu 
naminiai. Ųž sumų iki $10.00 
reikia mokėti 10 centų ir už 
kiek vienų $10.00 skaitoma po- 
10 centų. Tarptautinis “mo
ney orderis” už $50.00 kainuo
ja 50 centų ir $100.00 galima 
siųsti kur |ik norima už $1.00.

“HiRYA
3352 SUPERIOR AVĖ.

Reikalaukit Naujo 1925 metų • 
‘Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

i SAVAITRAŠTIS

Moterų Kid Pirštinis
Su rankogaliais ir gra
žiais kraštukais, juodos, 
tan arba pilkos, apkainuo- 
tos tiktai $2.98

Motery Pirštinės
Padarytos] iš Mocha Lin- 
denc, tan, pilkos ir spal
vuotos si 
pardavimui

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių £naibyrt»ų neuralgijos. 
Skausmų it dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų atsigaus persalimo, 
šokančių, traukančių, i paduja*™! 
varančiu skausmų, kuorhet skauda 
dantį, diegia ausį ur skauda galvų, jei 
nepatnislini apie

PIRKIT JA! DOVANĄ TUOJAU
Nelaukite iki Kalėdinio didelio susigrūdimo, kuomet 
krautuvės bus perpildytos ir apkrautos visokio stako. 
Išvcrtkitė to nesmagumo. Išsirinkite dabar geriausias 
(Manas — kuri tikrai užganėdins ją. Gražios dovanos, 
tai bakselis Humniing Bird gryno šilko pančiakos. Jos 
taip lengva nupirkti, o jos taip yra užganėdinančios — 
tik užrašykite savo vardą ant korteles kuri yra prika
binta ptlė dovanos ir pasakykit mums vardą ir adresą 
kam ntisiįsti, mes nusiųsime, kuomet tik norėsite. Musų 
kainos ui tą puikią dovaną fl* 4 Kft
už porą yra tiktai ......  vU

(Mes užmokėsime už persiuntimą) 
Paduokit savo orderj dabar.

Vyrų šilkinės Pančiakos
Labai gražiai sudėtos j 
Kalėdinius bakselids, 3 
skirtingos spalvos, par- 

davikui $1,00

“CHORO REPERTUARAS
Su pirma 

metų, South 
mėnesinis muzikos leidinys — 
“Choro Repertuaras.” Jame tilps 
muzika vien tik chorams ir kvar
tetams. ■ Jį leis jaunas musų 
muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yru jau Icoliolilcjj m.tizilcos 
veikalėlių parašęs ir išleidęs at
skirais leidiniai^. “Choro Re
pertuarą” galima/pas jį užsiša
uti visiems metams už $2.00. 
O kurie užsisakys prieš Naujus 
Metus, tie gaus už $1.00. Adre
sas: A. Bačiulis, Box 16, S. Bos
ton, Mass. *

(Apskelbimas)

Kad užlaikius jusn 
žų lietsargį Kalėdoms 
kimų, nuo 
ir augščiau •....... ..........

Geresnės rųšies lietsargiai $5

Daug naujų gražių spalvų, specia
liai apkai nuotos Kalė- $1.98 
dums, porai tiktai **

Su pilnu pritaiky
mu. Graži ir nau
dinga dovana, tik- 

tai $2.98

FRANK P. 
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių 'ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes Užlaikome geriausio iį- 
ilirbimcd laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; »ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Boosevelt 1866

652 W, 18-lh St., ' Chicago, IU,

(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 Departmenjaą, po, ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG„ DISTANCE tube sėtą {^lodel II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS, gali j j sudėti, šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškit bulsą’iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra geras, ar dar geresnis už 
-kuriuos ima didesnes kainas. Musu RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2.i Mes parduodame jų LABAI DAUG;
4, Jus gausitė tiesiai iš DIRBTUVĖS.

be krautu vės. išlaidų ir pelno, j
/ 4. 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 išląidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi, parduodama vertę.

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

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

Didelis Atpiginimas
Ten ir Atgal* Ekskursiją,

Rankomis atsiu- 
vinėti, gerai pa
siūti iš gero ma- 
teriolo, pardavi- 

mui $2.48

Vaikų
Gružių nlujų spalvų, kiek 
vienuif sudėtas į gražų 
Kalėdini hakselį, mieros 
nuo 6 iki 15, C1 AR 
pardavimui .. . ■ •“v

.Gražios Staltieses
Dabar yru pardavimui a
Tokios pačios tik 
lininės po ........

Importuoti Lipiniai Setai
Dideles staltiesės su 6 pritihky- 
tais iiosinukais, yra pardavimui 

rt:.........................   $5.98
Mereei’ized setai yra C/l 
taip pigiai kaip ........... ^>Ci«ww

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA-PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

Į AMERIKA

Saugiausias ir pigiausias bū
das siųsti pinigui iš vienos vie
tos kiton yra banko čekis. Jei 
įdėti paskirtą pinigų sumų ban- 
kon ir įbankas tave pažįsta, jįš 
išduos tau čekių knygutę, it 
pats gali išrašyti čekius, ku*- 
riuos gavęs gali išmainyti savo 
banke, nežiūrint kaip toli jis 
gj’vena .

Jei neturi pinigų banke, sau
giausias ir pigiausias būdas pi
nigus siųsti yra per paštų. Dau
guma Jungtinių Vadstybit,, 
paštų išduoda tam tikrus “mo
ney orderius”. Nueini į paštą, 
išpildai prhšymą gauti “money 
orderį” ii\ užmoki tiek pinigų, 
kiek nori siųsti, su keliais 
criitaisi viršaus, kuriuos paštas 
ima už patarnavimų. Paštas 
tada tau išduoda mėlynų po- 
pierų, dalis kurio yra “money 
orderis”, o kita dalis tai kvi
tą. Pasilikai kvitą, o kitų da
lį išsiuntei ypatai, kuri tuos pi
nigus turi gauti.

Daugumoje šalių Europoje 
paštas turi kitų sistemų. Ten 
paštas išduoda tik kvitų, o 
“money orderį” pakš išsiunčia 
ten, kur reikia. Naujai atvykę 
Amerikon mano, kad tos pačios 
sistemos -ii čia prisilaikoma, ir 
kuomet paštas išduoda jiem 
“money orderį“, jie mano, kad 
tiktai kvitų, ir pasideda. Pasek
mė to, žmogus, kuris tuos ^pi
nigus turėtų gauti, niekuomet 
jų negauna.

“Money orderis” yra maino
mas visuose paštuose Jungtinė
se Valstybėse iv žemes joms 
priklausančioms (išskyrus
Ataskų), jei priduodamas 30 ; 
dienų po išdavimo. Po 30 die
nų gali bebūti išmainomas, 
tiktai tarpo ofise, kur buyo iš- ' 
duotas. Po metų laiko “money i 
orderis”, netenka vertės*, bet jo ; 
eųvininkas guli išreikalauti pi
nigų atsikreipdamas į Pašto

Augščiau 
Pagal 
Laivą

Trečios Klęsos — Revenue Taksų $5 Ekstra 
Darykit dabar planus atlankyti savo 

draugus namie. \
Nupigihta iki _ m _ Nupiginta iki

$38.00 DAnift $38.00
(Modelis 11) W I W

Naujai išdirbti, naujų stylių, padaryti iš geros patentuo
tos skuros, pardavimui <T | jį O
tiktai po .... ..............

Kiti gpręynęs, tikies iki $3.98 
.... ■ ............ . . MU,,... «... į

Lovų Uždangalai 
Balti, geros ’rųsies. musų, išpar

S’e $1.98tiktai ................... ....... z. M* ■
Satininiai Lovą Uždangalai

Su bulster uždangalu, didelės mie 
ros, spec. šiainr Kalėdų 
išpaitiavitnc tiktai

šilkiniai Lovų Uždangalai
Su Bolstrr viršų, paprastai $15, 
dabar yru par- ClCi
daviniui ...............:...... 4Jwbvw

Kaip Visuotinei Taip ir Šįmet
Mes Esame Pirmutiniai

PAS MUS ŽEMOS KAINOS IR DIDELIS PASIRINKIMAS PRAKTIŠKŲ 
DOVANŲ DEL VISŲ. PIRKlTfc ANKSTI NUO z

BECKS DEPT STORE

Čia rasite Money Orderj už $38.00 (Tdsdešim

gatavą vartojitnui ir nurodymus,

X *• u x

*

G
Naktines Kepures .

Labai gražių stylių ir yra pui- 
a 59c $1 $1.75

MalerioJas satin, erepc dfc ehine, 
arba sietelis su leisais, ribinai, 
buds ir rosettes, gerai iš rodą.

Crėpe de chihe step-ins chemise 
it <lrt?sl»

l»ol motery <7 50 $2.98 
ir merginų ■ «wv
Naktinės dresčs su tikru''tilet ir 
kitų leisų, su tiicking.
Chemise, uovcl išifturguihno, tri- 
muotos su Icisais, gražiai išsiuvi
nėtos. Step-in kelnaitės O QO 
iš erepc do ehine ......

Turkiškų Rankšluos
čių Setas

Ir 2 mazgojimui skareles, 1 
rankšluostis, visokių spalvų, 
kaina $1.60, už .............98C

►

Gražus Ančvalkiai
Su labai gražiu viduriu, 49C 
pardavimui tiktai už ......

Ahčvalkiai rųnkomis apsiuvinėti, 
labai pigiai apkainuvti, t 4 C A 
porai tiktai ..............  • *

Bukselio.se


............... —
NAUJIENOS, Chicago, UI.

—V——*
Antradienis, Gruod. 23,1924

Sveikatos Dalykai
Dr. V. Vaičiūnas.

PAREIGA RŪPINTIS SVEIKATA. 
-------- j?.

į V 
na tėvai, bažnyčia, mokykla; po
litikos mes pramokstame iš įvai
raus plauko agitatorių, o taip 
pąt kuopelėse, o apie sveikatos 
užlaikymą išgirstame tik po lai-

Sveikata yra brangiausias tur
tas. Bet žmonių nelaimei, šitas 
turtas labai dažnai pastebimas 
jau po laiko, kada jo jokioj rin
koj nebegalima įsigyti, šiaip jau 
tas turtas nebūtų toks brangus, 
jei mes jį visuomet atmintume, 
mokėtume branginti ir be reika
lo ncaikvotume.

Vanduo visus vienodai prau
sia, oras visiems lygiai dalina 
deguonį, saulė kaitina ir šviečia 
visur, kas tik nuo jos spindulių 
nesislepia. Bet žmones (lėliai 
Įvairių aplinkybių nevartoja 
vandens praustis kartais ištisus 
metus, slopina savo krutinę 
tvankiu oru, slapstosi nuo sau-

ko iš gydytojų lupų. Dauguma 
ligų, išsiplatinusių musų šaly, 
yra tamsumo ligos. Džiova — 
džiovininkų rėpi i avimas visur, 
trachoma — naudojimąsi vienu 
rankšluosčiu; veneriškos ligos, 
niežai, moterų mirtingumas tuo
jau po gimdymo arba gimdant, 
apakimas vaikų greitai po gim
imo, šiltinės, raupai ir kitos, li
gos, kai kuriose šalyse.retai te
pasirodo, nės ten jau senai at
likta tas, kas mums lieka atlik

ti; Reikia mokinti, įtaisyti vie
tas, kur galėtų visi prasimokin- 
tiL Steigti higijenos parodas, 
higijenos muziejus su lektoriais, 
kinematografuose statyti pritai
kintas tam tyčia filmas, ruošti 
paskaitas su demonstracijomis.

.Jokis raštas kitą kartą neįti
kins taip stipriai, kaip kartais 
gyvas žodis, karštai pareikštas. 
Reikalinga raginti visus supras
ti, kokią didelę reikšmę turi gy
venime pareiga rūpintis sveika
ta. Aišku, kad vienomis paskai
tomis su demonstracijomis ir 
brošiūromis maža tenuveiksi, 
.los reikalingos ir naudingos ir 
pilnai atsieks savo tikslo, jei 
drauge bus valdžios nuolatinis 
paskatinimas ir medžiaginė pa
rama piliečiams sveikiems-sąži- 
ningai atlikti tą pareigą.

žinoma, niekas neužginčys to, 
kad ekonominis stovis turi Įta
kos kūno švariai palaikyti. Aš 
tik noriu priminti, kad. gali žmo- 

Igus būti labai turtingas, bet kū

no švaros palaikyme toli atsili
kęs nuo paprasto neturtingo 
žmogelio.

Iš musų piliečių retas kuris 
priiminėja tynęs namie. Anglas, 
pavyzdžiui, maudosi kasdien, 
kaip antis- Bet vis tik, sakau, 
čia jau antra eilė, žmogus, pil
nai supratęs ir įsitikinęs kūno 
švaros palaikymo svarbumu, be 
to, dar iš mažens pripratintas 
tuo rūpintis, antras galimybės 
priimti tynę ir praustuvę. Svar
bu tik, kad jis suprastų, toliau 
jau pats panorės būti švariu ir 
sugebės tą įvykdyti gyvenime.

Jei visį piliečiai bus išblyškę, 
sudžiūvę, liguisti ir valstybė bus 
menka. Istorija duoda daug 
mums pavyzdžių. Babilionijos, 
Persijos, Romėnų valstybės ir 
kitų valstybių žlugimą, paskati
no išsiplatinusios ligos. Jas pa
vergė mažutės tautos, bet svei
kos ir stiprios valia, nežinančios 
ištvirkimo. Kitaip ir būti negali

— gamta mums tą patį rodo. 
Kuris stipresnis ir ištverminges
nis, tas ir nugali,

' Kai musų piliečiai turės tvir
tas rankas, plačią krutinę, skai
sčius veidus, tvirtą valią, links
mą būdą, — nebus tuomet bal
sus ii* rytojus musų jaunai vals
tybei. (“T-aš”]

SUGAUTAS BRITŲ LAIVAS 
SU $800,000 VERTES 

DEGTINES

NEW iLONDON,. Conn., gr. 
£0. .Dvistiebis Britų laivas J. 
Duffy, vežęs degtines, kurios 
verte nustatoma apie *$80(1,000, 
buvo pakraščių sargybos suim
tas ir atgabentas į uostą. Lai
vas buvo prikrautas šampano, 
vyno ir kitokių gėrymų.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

lės, kai tuo tarpu galėtų grynų 
vandeniu praustis, tyru oru kvė
puoti, saulės spinduliuose mau-’ 
(lytis. Taigi šis turtas nėra bran
gus, reikia tik neužmjiršti parei
gos rūpintis sveikata. Toji pa
reiga yra būtina kiekvienam pi
liečiui atlikti kuo geriausiai, kuo 
sąžiningiausiai.

Pareiga rūpintis sveikata ne
atliekama ne dėliai to, kad ji bu
tų per sunki kasdieniniame gy
venime, o dėliai to, kad ji iš ma
žų dienų nepriprasta, kartais 
pamiršta ir iš dalies ji esti ne
įvykdoma dėl ekonominių aplin
kybių. Pavyzdžiui, skaitlinga 
šeimyna, skurdo priversta apsi
gyventi mažame, drėgname ir 
tamsiame kambaryje, kur ir vai
kus augina, kartais ir ligonį 
slaugina, skalbinius džiovina ir 
t. t. —»tokioj padėty sunku pa
čiam elgtis sulig higienos reika
lavimais. Čia turi rūpintis kiti. 
Labdarybės maža tepadės- Gali 
padėti vien tik valdžia. Bet pas 
mus sanitariniam šalies aprūpi
nimui lėšų leidžiama visai mažai. 
Tiesa, rūpinamasi šiek tiek jau 
susirgusiais piliečiais, profilakti
kos gi atžvilgiu bendrai maža 
kas daroma, žinoma yra, kad 
vien tik ligonių gydymu nesusta
bdysi ligų plėtimosį. Vieną, sa
kysim, pagydysi, jo vietoj bent 
keli rasis užsikrėtę. Svarbu už
kirsti kelią, kad daugiau nepasi
kartotų ta pati liga pas kitus.

Pareiga rūpintis sveikata ne
bus sunki, kada ją visi gerai su
pras. Tada ji bus lengvai atlie
kama, ir valdžiai bus daug leng
viau padėti ją tobulinti- Gyve
nant žmogui ne kiek tereikia: 
“Duok man sveikata, ir aš bu
siu laimingas”, kiekvienas sun
kiai sergantis ligonis taip kalba. 
Tad reikalinga plačiai supažin
dinti visuomenę, jai visuomet | 
priminti, neduoti jai užmiršti, 
kad ji i 
giausio savo turto — ________
Supažindinti liaudį, 
kuriui kenkia, kas 
koks maistas ir kokiu budu pa-» 
gamintas yra geriau virškina- į 
mas? Tyro oro naudingumas, 
saules reikšmė sveikatai, švaros į 
palaikymas musų odoj. Apie li
gų platintojus — mikrobus, apie į 
skrepliavimą, dantų ruošą. Apie I 
darbą ir poilsį. Gyvenamos tro- įį 
bos, baltiniai, jų naudingumas, 
kitų apdarų svarbumas. Utėlių, įt 
blusų, blakių ir visokių kitų įna- ■ 
mių kenksmingumas ir t. t- Kad į 
tas viskas naudinga žinoti kiek- * 
vienam piliečiui, abejojimų nė- į 
turi būti. Kasdieniniame gyve- • 
nime labai mažai teikiama tam į 
reikšmės net ir inteligentų šei- 
mynose. . ‘ > -S

Butai vėdinami negdnėtinai. J 
Saulės reikšmę ne visi pripažįs- įi 
ta. O apie tai, kad utėlė platina J 
dėmėtąją šiltinę, kitą syk ge- įi 
riau ir nesakyti. J

Einant gulti retai kas nusi- f 
prausia ir atlieka dantų ruošą. J 
Kojų visai neplauna- Jei tėvai A 
tokių dalykų nedaro, tai iš vaikų J 
niekuomet to nesulauksi, nes te- į 
vai jų nemokina, nepratino iš J 
nruažen's kartu su poteriais ir šva- J 
runto rtokintis. J

Taigi visus /tuos, kurie apie 
minėtus dalykus ir jiems pana- 
šius neturi supratimo, reikia iš- W

greitai gali nustoti bran-1 j 
savo turto — sveikatos. ' B 

kas mūsųi j 
naudinga,' B

mokinti, o visiems kitiems pri
minti. Dievą garbinti mus moki-

ui tai būna Brunstvick
Nužiūrint didumo jūsų pinigų krepšelio, 
čia yra Brunswick Fonografas dėl jūsų

AR jus žinote, kad naujas planas lengvais išmokė
jimais, jus galite duoti vieną tų gražių Brunswick 
Fonografų Kalėdinių dovanų.

Tai yra dovana kurios gavėjas visuomet atsimins 
jumns — didžiausi dovana, dovana visuomet nauja. 
Brunswick turi geriausį muzikalį palinksminimą.. 
Visi pasauliniai artistai, kurie yra žinomi visame pa
saulyje, vadovaujamos šokių orkestros pasauly — 
čia yra ger^i reprodukuotos.

Mes turime Brunswick Fonografus dideliame pasi
rinkime: upright, console ir de luxe modelius, kelių 
užbaigimų 
vienam.

kainos ir išmokėjimai tinka kiek

Ateikite šiandien ir pamatykite .musų Brunswick. 
Daleifekite jums demonstruoti juos. Ateikite dabar 
ir daleiskite atidėti

PARANKUS PLANAS IŠMOKĖJIMUI

j šalį dėl Kalėdinio pristatymo

Mes maloniai prirengsime, kad Bruiiskick Fonografas bus dasta- 
tytas jums j namus už mažų jmokėjimų rankpinigių, o kitus 
mėnesiniais išmokėjimais. Klauskite apie musų planą.

JOS
KRAUTUVĖ LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ, PIANŲ, PHONOGRAFŲ, RADIO

APARATŲ, REKORDŲ IR ROLIŲ

3343 So. Halsted St 3327 So
CHICAGO.,

Halsted St

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SUTEIKITE GROJIKŲ 
PIANĄ KALĖDOMS

L. -Į

Viena dovana kurią galite suteikti 
visai šeimynai. Jie bus tikrai už
ganėdinti. Muzika padarys šven
tes tikrai linksmomis ir jie visi 
galės groti labai lengvai, kai
nos nuo >

$295 iki $675
Taipgi galime padaryti lengvais 
išmokėjimais.

CENTRAL 0ISTR1GT
FURNITURE 00.

3621-23 So. Halsted St.

Lietuvos
Gintarai

Dar liko keletas šniūrų 
karolių, ilgų ir trumpų nuo 
$6.00 iki $24.00.

Galima gauti 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St.
AUŠROS KNYGYNE, 

3210 So. Halsted St.
MONTVYDO APTIEKOJE,

1822 W. Wabansia Avė. 
ir

A. RYPKEVIČIŲ, 
į436 N. Campbell Avė.

Pirkliam nuleidžiame didelį 
nuošimtį.

........ Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 

' II**tina, 1 setas 
:: $1.00. 1 tuz. se- 

tu, $10.50. Pa- 
bandykit ši svei- 
ką ir mistingą 

v* gėrimą. Prašy-
kit jūsų groser- 
ninko, kad ?au* 
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

X-RAY EGZAMINACUA $1.00 
Vyrai . ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar. turite skaudamą skilvi, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosukĮ, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privafiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa: 
ir serum yra suteikiama, Įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous Įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šj skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki'8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12\dien. 

CHICAGO MEDICAL CIJNIC 
Dr. E. Vi Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Conness, 
2 aukštas, < 1'< a». "• III.
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Lietuvių Rateliuose Mokseliviii vakarėlis
SILKES
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CHICAGOS
ŽINIOS

Trys žmogžudystės
Pereitą sekmadienį Chięagoje 

buvo trys žmogžudystės. Tarp 
užmuštųjų du yra italai. Mano
ma, kati juos nužudė juodran- 
kiai- Trečia žmogžudžių auka 
yra moteris, Mrs. Lena Forsen- 
der, 2018 Loomis St. Jų rasta 
nužudytų namuose. Manoma, 
kad tai padarė plėšikai.

IŠPLĖŠĖ SANKROVĄ.'

Iš Lietuviško Pūdymo

Apgarsinti vakarą, pas mus 
mes garsiname iškalno ir sa
kome, kad bus “Didelis” 
“Grandioziškas,” “Puikus,” 
“Iškilmingas”, “Gars'us” ir Vi- 
. lip kitaip, bet čia Dzimdzi 
Drimdzi niekam nesakė, ir 
prašė nieko nesakyt; garsino 
gi-dalino apgarsinimus prie du
rų, vidaus pusėje. Vokas su 
keistu parašu:

Ant kairės viršutines voko 
k ampo parašy ta: “F rom: 
Dzimdzi, U. S. A.” per vidu
rį “Gerb..................... ” apačioj
mažomis raidėmis1: “pavardę 
pats pasirašyk”, Chicago, III. 
dar kiek Žemiau: “Perskaitęs 
niekam nesakyk” ir dar sker-

Speicial Delivery” ir įagąl 
išsitarimu

\^Plėšikai įėjo j gretimos san
krovos #usj, išmušė mūrinėj sie
noj bkylę įsilaužė į Nathan Tū
tai baum, 3737 Rosevelt Rd., san
krovą ir išnešė $100,000 vertės Jiosios 
brangiausių kailių.

Vaikai Chicag’os Teatre

Keletą dienų tani atgal 
“Jaunosios Birutės” vaikai- 
pariai ir jų jaunesnieji broliai 
ir sesulės vyko Chicagos teat
rai!, viso apie 100. Mat dabar 
prieš Kalenu šventes Chicagos 
direktoriai Balaibąn ir Katz ‘ ’ ’ < » 
duoda dienomis vaikams ir ki- 
I < mis įs t a igoms-hdida rjngoms
dieninius persta tymus dykai. 
Taigi ir “Jaunąja! \ Birutei’^
taipgi buvo proga ’ tuo pasiį sai 
naudoti, ir visi nariai “ih cor- ’ jų išsitarimą /' A‘CIiioagiečiąi 
pore” broliukais ir sesutėmis garsina žmoniškai, o iKes ki- 
traukė ieatraų, Priimta juos toniškai”—keisti žmonės.

i gerai ir mandagiai. Paveiks-! Bo lošimui . žmonės tik ir 
Jas po paveikslui, didžiulė or- kalba visur:' “Ar buvai ant 
’kesfra užžavėjo vaikus, dau-: Dzimdzi-Drimdzi”? Ar matei
gelis pareiškė norą lavintis in- Dzimdzi? Ąr girdėjai Dzimdzi?

BOMBA KAVINĖJ.

Dvi darbininkės liko sužeistos 
ir 200 svečių išgąsdinta sprogus 
bombai Erie kavinėj, prie Erie 
ir Clark gatvių.'

Ak, gaila, kad nematei?” Net 
ir šermenyse susirinkę, ir ten 
apie Dzimdzi...- Keipti žmonės.

Artistai, scenoj, • kalba pu- 
nięko

Golfininky metinis pokilis
Gruodžio 16 d. Great North

ern hotely Golfo Kliubas turė
jo -avo metinį pokilį, į kurį 
susirinko suvirš 50 ypatų — 
nariu ir svečių. Apart kalbėto
jų, kurių buvo laibai mažai, 
kalbama 'buvo tik apio sportą, 
palinksminimui buvo paprašy
ti ir musų artistai, būtent: pJ 
J. Butėnas, Leokadija Sabonie- 
nė ir S. Byanskas. Tarpe kal
bų jie gokfininkus žavėjo sa
vo Malcntaiis; ypatingai buvo 
malonu matyti ir išgirsti J., 
Butėną, kaipo svečią.

Dr j Karalius, prezidentais 
Kliubo, buvo vedėjas progra
mų irJsavo “štukomis” daug 
juoko padare. B.uvo taip pat 
ir įžymus amerikonų profesio
nalai, garsaus ()nwentsia Kliu
bo p. Hanter, Imremee Kliilbp 
prezidentas ,p. Murphy su prof. 
p. Andcrson, kurie kvietė Lie
tuvių Golfo Kliubą visus savoj 
turnamenlus laikyti ant jų' 
“golfo-links”. Taipgi buvo la
kai užganėdinti1 musų artistais 
ir dainininkais. '

Po programo buvo išdalin 
tos taurės dėl jnusų' čerhpionų. 
Pirmą dovana da vis tękp p. 
Menui; gi amatorip p/ Kvede- 
rui, o antra Dr. Karaliui ir' du 
medaliai antros Idėšos J Elvi- 'J*1 
kini ir Vizbarui.

Ūpas pas golfininkus buvo 
kuogetiausiąs, Visi linksmino- 
4 Iki vėlam laikui, J

,—Golfirtinkąš
z ■ £ • V i * *

ažas būrelis žmoniųKad ir
susirinko į Moksleivių Vakarėlį 
pereitą* šeštadienį, bet visi pra- 
leido keletą valandų labai links
mai. Mikas Ybzavitas su savo 
orkestrą patobulino visa vakarų, 
šiame vakarėly p-lė Aid, Nar- 
monta, pirma lietuvaitė šokėja, 
pasirodė rusiškame šokyje “Ka- 
marinskaja.” Jos šokimas lai
bai patiko publikai. P-lė Aldo
na atidarys savo Studiją Lietu- 

jvių Auditorijoj sekantį mėnesį.
Tai tikimės, kad mes ją matysimi . ...me vakaruose tankiau negu pir
ma.

M •

Vakarėlis buvo įvairus, įdo
mus ir pilnas gyvumo.

—“R”

Chicago, (yy.unty, Groaerninkai, De- 
likatesen ir llpsiauraęijų savininkaų 
dėl geriausių, Aluskos Riebių ir Hor 
landijos SILKIŲ., ••

Rašykite arba atsišaukite •

Adolph Zellermayer ; b ' *
12US iilue Island Avė., 

' (’ąnul 4585

DR. VAlTUSH, O. D.
UETUVIS AKIU SPECIALISTAS

......... 11 ’ " 1 ■" ■! ................... .........  !' 1

(Tąsa ant 8-to pusi.)
Garsinkite Naujienose

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastipii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.60 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Pbone P^ulevard 7589

• Liampos Del 
Kalėdų

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

struiuento ir dalyvauti “Jau- 
Birutės” orkestroje. 

šokėjai, vargonai ir dailiai iš- 
dekoruotaS teatras padare ant 
vaikų labai didelį įspūdį. Vai- prastą dalyką ir jiems
kai dar dauguma nebuvo matę Jokio, o publika — tarytum 

' kas ją smaugia, ar ką tokio—« 
visokiais! balsais rėkia, kvato
ja, viens kitą balsiau... Keisti 
žmonės. . i i-, t

Sako prakalbas, dainuoja, su 
publika apsieina paprastu ma
ne ru, o publika kvatoja pati iš 
savęs, i —Keisti žmonės.

Po lošimub, dienai praslin
kus, pasipila visokiausių anek
dotų apie “Dzimdzi”. Kas jie, 
kiek pinigų jie turi, kas vedęs,. 
kas ne, ką jis Imituoja, ką jie 
duos sekamo, ką jie pamėg/ 
džios ir daugelį, daugelį kitų 
dalykų.- Keisti žmonės.

Ir po visų kalbų jie turbūt 
ir nežinotų, kad Vaidylų Bro
lija užkvietė “Dzimdzi” į sa
vo vakarienę Vaidylas ir sve
čius palinksminti, sausio tre
čią, - kitą metą—ne šiemet.— 
Keisti žmonės.

Jeigu “Dzimdzi” , neišbus 
melų laiko
Idts kasdien, tai bus keisčiausi 
žmones.

tokib teatro, Jiems tai buvo 
stebėtinas dalykas. Visi po lo
šimui kaip 8:30 vai. vakare 
gryžo namo ir per naktį pasa
kojo savo levams ką jie buvo 
matę.Japonų piešinių, paroda- 

f 4 > / A • p (

I >ailės Institutę .šiandie prasi
deda Japonijos dailininkų, pieši
nių paroda. Parodoje išstatyta 
virš šimto piešinių. Japonijos 
dailė yra visai skirtinga nuo Eu
ropos dailės ir kiekvienam bus 
proga su ja susipažinti ir įsitė- 
myti tuos skirtumus. Taipgi 
bus galima matyti kokis yra . . _ ,
skirtumas tarp dabartinės Japo- paruošta buvo paprastoj Mil
icijos dailės ir buvusios 300 nie-, (l°s svetainėj. I>augialisiai 'Pa- 
tų atgal, nes kitoj vietoj institu-; prasti žmonės figūravo-- 
te yra išstatyta daug 
Japonijos dailės kurinių, 
da tęsi^ iki sausio 25 d.

Teatralų vakarienė
L'žvakar Mildos svetainėj 

Meno Kūrėjų Sąjunga paruošė 
ytin puikią vakarienę,; laike 
kurios buvd turiningas progra
mas. Iš atsilankiusiųjų sve
čių nesimatė musų inteligen
tijos, gal deltų kad vakarienė

Bridgeportas

Utak.

Smulkios Žinios
“ •-e*-' - , JUe-* -

l’ed Newbeny, buvęs Checker 
Cab Co^viršininkas, tapo apkal
ti n tas uz nušovimų, Chicago Rid- 
ge saliunir.inko Homer Finch. 
Tvirtinama, kad Nevvberry ir ki
ti du jo saikas sugavę Finch ga
benant munšainą ir norėję gau
ti $5,000. Bet nepavykus gauti 
jie nušovę jį. Nevvberry prie 
kaltes neprisipažysta.

- seni 
senųjų ' lošėjai ir jiems pritariantieji 

Pūro-j žmonės, viso buvo virš 50 ypa
tų. Apart vietinių, dalyvavo 
dar ir svečiai: p. Juozas Vaič
kus su savo keliais mokiniais 
ir Vaičkaus teatro artistais. 
Programas susidėjo iš kelių 
trumpų kalbų ir muzikos p-lių 
Aldonos ir Eugenjljos Grušai- 
ciij, p-lė.% Kliniavičaitės (? 
Rag.) deklamacijos “Trakų 

ant galo suvaidinta 
Žvakutę užge- 

suvaidino p. Vaičkaus te-

Mildos Teatro vedėjai pp. M'as- 
kaliunas ir Šatkauskas praneša, 
kad jie dabar jau stovį antroje 
eilėje nuo didmiesčio teatrų. Da
bar yra rodomi geriausi paveiks
lai iš geresnių .reikalų, kuriuos 
pirmiausia rodo didmiesty ir se
kamai gauna Mildos teatrasfDa- 
bar šiomis dAm&miš tapo įdėti

Chichg^oje ir ne nauji dideli vargonai, kurie ly-

Trys vaikėzai ir mergina už
puolė Edvvard Marquardt prie jo 
namų 4229 Monticello Avė. ir at
ėmė .$10 ir laikrodėlį.

Vakar Petrui Dyckiui, 3716 S. 
VVestern Avė., atidarius savo 
grosernę įėjo plėšikas ir atėmė 
15 dolerių.

Iš Dr. H- E. Thomas, Evans* 
tone, namų,., šeimininkams vė
sint rytinėse valstijose, plėšikai 

, pavogė $40,000 vertės Rusijos 
sobolių kailinius.

PiliY’ ir 
sceniškų škicų 
so”; 
atro 
tė ir 
mus

Kemėšis. Visas progra- 
vakarienė padarė ant 
gerą įspūdį. Svečiai 
kaip pirmą valandą, 

nakties namo. Visas dalykas 
pamatuota tvėrimu Amerikos 
lietuviuose nuolatinio* teatro.

II'

Keisti žmones

laukia Kalėdų švenčių, 
moterėlės turi daugiau

sų namų ruoša ir 
rojaus skystimėlio”,

Musų 
šiai (kubo 
gaminimu 
kad atėjus šventei butų gali
ma geriau pasilinksminti. At

ro j aus skystime- 
juo besiliuksmi- 

susiiaukti ašarų,
šiomis dienomis tūlas J. 

ro-

Jeigu kam 
mildamas tik 
kyk \ lai tik 
lyg tyčiomis

‘susi- 
ne.su-

sargiai * su ‘
Ii u”, nes su 
nant galima 
Štai
paragavęs viena 
jaus skystimėlio” 
dienas lovoje.

ginsis’’ didmiesčlb didžiųjų teat
rų vargonams. Bridgeporto gy
ventojams nereikės į didmiestį 
važiuoti, nes Mildos teatras vi
sa tą turi, ką.i^ didieji teatrai.

—P. G.

$14.95

3621-23 So. Halsted St.

Mes turime didžiausi pasirinkimą 
liampu Chicagoje.

J

SVARBUS PRANEŠIMAS
Adam Widzes

AUTOMOBILE REPAIRING

(te?

M

• i

Specįalė k&ina, kaip čia yra parodyta?* 
lakiai gražiu šilkiniu shade, su gražiu^ 
polychrome pastatymu. Paprasta kai-įįT 

Šiame išpardavime .
*-

ffRr

CENTRAI DISTRfCT EURNITURE CO.
□kb..

m t ♦ e ♦ ♦ t *

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI 

LIETUVOJ!
. I

Jeigu jus ndrite tai žinoti, skaitykite Lietuvos darbininkų 
laikraštį

Gydau įvairias ligas, o'ypatingai 
užsisenėjasias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Ate., Chicago, Iii.
Brighton Park, 2:rų tjibu* Kignas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietį 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėldiėniais, nuo, 9 Jin pi*f< i

Telephone Lafayette 4£4S

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

AN1ELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligps vyrų, moterų ir vai 
kų. Kvftį0<- sergate kreipkitės, o 
rąsite pagelbą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo U’

’.itesAu
'ik*

priTatitlni gydymui kambariu

Ola atėję gauna 
išgriausi Ameriko-

dėk# tu > ęydy- 
rr?o. Diek Ida įkal
čiu* žnaouv. 4<y- 
iomų kasdl per 
Dr. Ross, i> u tel
kia progą duoti 
geriausi medikai | 
oatamavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienu? 
lauja užmesti w.»o ligą.

Patarimai dyku,
žinokite apie se^e tiesą. VisHka pa- 

slaptis yra užtikrintu
Dr. B. M. Ro**,

' 35 So. Dearborn Street, 
kapipae Denrborn ir Monrnp St. 
Ciilly Building, Imkite •(•valant 

iki 6 auglio.
Trisdetiiul melu t<H* eMiiojt 
Priėmimo 
Priimimo 
Valandos:

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 vėžintas visados 
gatavas. Reįkale kreipki tęs pas 
mus.

“SOCIALDEMOKRATĄ”,
kurį leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, gyvuojanti ir kovojanti 
už,darbininkų reikalu,s- Lietuvoje^ jau arti 30 metų.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis, ir todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 
ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE!

Tai bus geriausia jiems svečių dovanų, ir jie minės Jus už tu' per 
ištisus metuy. Lietuvos žmones nofi skaityti laikraščius, bet g.''’^n- 
dami skurde, neturi lėšų jiems pirkti. Todėl pagelbekite jiems - ■ 
me reikalo!

“Sbcialdęmokratas” išeina kas 
savaite Kaune.

KAINUOJA: Amerikon — metams 
pusei metų ........

laetuvoj — metams .. 
pusei metų .....

Adresas:
“SOCIALDEMOKRATAS”, KAUNAS, 

Kęstučio g., 40, b. 1. Lithuania 
Užsisakyti galima ir per “Naujienas”.

Koncertai dykai
Musų spauda dar niekad ne

rašė apie duodamus koncertus 
dykai. Tie koncertai yra duo
dami Lyon and Itraly Co. kon
certinėj salėj, / 61 E. Jackson 
Blvd., firmos lubos. Įžangos 
nereikia mokėti. Geri muzi
kantai išpildo naujausius ku
rinius. Kas būna mieste ir tu
ri valandėlę laiko, patartina 
užeiti ir pasiklausyti geros mu
zikos.

Beje, Raganius linki visiems 
kuogeriausių, linksmiausių žiė 
mos švenčių —• Kalėdų.

»etoį*.
kambaryj 6U6 •
kambary* 6S>* <ie* m<>terg
Kasdien nuo tO rvt» (k) 6 
vai. vakar* Nfeąėhn; aus 
10 vai. rytu iki 1 vai <**♦■ 
n*. Papedėlyj, Htr»V> U 
•ubatoie nuo 10 va,. ryte 
tiri 8 vai. vakare.

niekam 
žiūrėk kaip ir 

jisai netik kad 
pasakys kitam, bet dar ir nuo
savęs pridės n ui gary'čioms. 
Taip ir atsiliko su musų sve
čiais Vanagaičiui, Dikiniu, Di- 

Olšausku iš Dzimdzi- 
Jie ruošė savo va- 

Jurgio svel. Kur tik 
prašė patys ypatiškai: 

Jie ir
ir Kagarius 

prašė, bet 
kitaip, tik

Adam Widzes

THE GEEVUM G IRĘS
X

4501 So. California Avė 
Tel. Lafayette 9114 

dieną ar naktį

ncika ir
I hinidzi.

p ■ . ’-iinn giye my ' 
, vvo^dasaU
GCNlttMAN.tJ 
NIISS GEEVUM1.

nėjo 
niekam nesakyk”.

Raganiaus prašė 
per “Naujienas” 
kaip tyčia viens
“j ausį” ir žiūrima, kad žmo
nių susirinko priimti-pamatyti 
apie 200. Keisti žmonės.

Tuomi padaryk dideli smagumą 
pats sau, savo gtir.inė.nni drau
gams su kuriais •usiralinMI h 
greičiau galėsi pa<afyti laišk# ar 
ką kitą, negu au ranka. Gedau
sią, parankiausia ir dalikatniąusU s 
maiiniK su lietuviikomiH raidlmls į 
pasaulyje. Galima ir anglilkat ra- į

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

$2.40
$1.20
$1.20 (12 lit.)
$0.60 ( 6 lit.) NUPIRK

Typewritcrj arba 
rašomą mašinėlę

YOU MAY HllP Mf MANG THE.L 
MCT.EVOE., X)E'JF YOU PWMIS£ 
YOU W0NT K! SS Mt. IF I SMOULD 
HAPPEN '£> .arr UNDE.lv} IT|

» ' 1.^. ------- ---------------

MY W0RDlSMY-
YOUR PRO Mist J 
JOCĮ

y •. f ’ ■ j|

'WEWT)OF
JOt GATINUUS*
IS

•J t<—■! -jprr^y 1 t>n

Kaina $80

pasaulyje, Galima ir anglitkat 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
9 S. Halsted Wt‘
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Lietuvių Rateliuose. No,i daugiau “Jovalo" i Pranešimai 1ŠRENDAV0JIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 7-to pusi.) •

Iš “Birutės"
ilgas laikas, kaip

rašyta apie Birutės
lodei pasistengsiu nors

pranešti kas yra vei-1

vei-

vei 
keli debiutantai, pa 

nie

Dzimdzi-Drimidzi” artistai Iti-jKaS, ką, kili*, kaip it 
rėit.i duoti savo \‘.Jovalo” para- kada rengia, veikia 
gauti chiragiečianys du kaili kvipčin
savaitėje, o jflti vieną kartą į n.Vievio*
butiniu.

RENDON 6 kambarių fialas karš- PAiRDAVIMU! 2 pečiai, viri-
iTam^n'Pa"iIh1renlSam^Ji4 ">ui KftRinis ir Sildora«s- kietom

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

kambarių flatas, karštu vandenili 
Šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 ižo. Robey St.
Tel. Pfospect 3926

i - — - —

ir minkštom anglim kūrenamas. 
Pečiai abu geri, 2 lubos užpaka-

Štai keletas bargenu

Mes savo čionikščio; lietuvių 
.sostinėj, Chicagoj, turėjom lai
mės susilaukti iš musų sostinės 
Kauno daug Įvairių artistų, bet 
niekas musų negalėjo jjilnai už
ganėdinti. Visus mes juos pri- 
imdavom prideramai, bet išėję 
visgi jautieinės, kad musų artis
tai loM gražu nesusilygina su ar
tistais, kuriuos mes pripratę gir
dėti čionikščioj Operoj arba kon
certuose, o taip pat ir vodevi
liuose. Taip laukėm nakol su
laukėm pirmiausia p. Vaičkaus 
trupės su artiste Tendžiulyte ir 
dabar “Four Ilorsemen” arba 
*1 ^zimdzi-Drimidzi” ,'artintą pp- 
Vanagaičio, Dineikos, Dekinio ir 
Olšausko..

Pinnas jų pasirodymas buvo

Jau 
buvo 
kimų, 
trumpai 
kiama.

Kaip visiems yra žinoma, ne
užilgo bus statomi “Kornevilio 
Varpai”. Todėl visi dirba, dai
nuoja, losią, kad kuogeriausiai 
pastačius veikalą, šiame 
kale
čios Birulės išauklėti. Nors 
kurie senesni birutiečiai sens
ta, tingsta arba dėl kitokių 
priežasčių pasitraukia, bet vis- 
vien jaunų priauga, taip kaip 
veikaluose mainosi žmonės. 
Pirmą kartą pasirodys pilna
me gražume p-lė St. Slaniuliu- 
lė, Zermės rolėj. 'Kaipgi Gaspa
ro rolę los pats) vedėjas A. P. 
Kvederas. Čhicagos publika tu
rės progą pamatyti tikrą Gas- gruodžio 18 d., šv. Jurgio svet. 
parą, o ne Kvedarą.

Gruodžio 31 <1. Įvyks Biru 
lės šokiai, Masonic Tempk“ sve 
minėj

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų. kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėiiiyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. rn. 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 biziriško pobodžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu. * ,

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų >r tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, pįknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant 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 nėaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de- 
vintus vai. vakaro.1 >

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys apšil

domas, vienam vaikinui, be valgio, 
Marųuetle Parko arba • Vienuolyno 
ap lėliukėj. ♦

S. A. VASILIAUSKAS,/ 
1702 W. 4fth St., 

Tel. fiuųlevard 2282

SIŪLYMAI KAMBARlįl
KAMBARYS UŽ DYKA 

Atiduodama apšildomas kambarys už 
dyką vedusiai porai arba našlei, kad 
ir su pora vaikų. Išlygas paaiškin
siu ant vietos. Atsišaukite po 6 v. 
vakare, nedėlioj visa dieną.

4329 So. Washienaw Avė.

LŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
Vienai ypatai Su valgio pagaminimu 
ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
nuo transportacljos.

Randasi
6637 S. Rockwell St.

i*.

929 W. 35 PI.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Gera, išdirpta vieta, pigiai nu
pirksi!, remtos $45.00 i mėnesį, gyve
nimo ruimai užpakalyje. Galima 
pirkti cash arba išmokėjimais.

Kreipkitės
1906 W. 63 St.

Kurie apsimoka pirkt kalė
dinėms dovanoms vyrai savo 
žmonoms', o vaikinai savo mer
ginoms arba busiančioms žmo
noms po dailų bungalovv, arba 
2 fialų puikų narna. Taipgi 
mes turim keletą likusių bun- 
galows arba 2 fialų puikių mū
rinių namų ir gražioje apielin- 
kčje Marųuetto Parkę.

Antradienis, Gt'iiod, j!3, 1924

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO OKAUGIJOM, 
Chicago, III., Valdytei 1921 metams: 
Pirmininkas Thonvas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pinn. A. Vais- 
vilią, 3324 H. Unitin- Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Konutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt.-A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3ŽL3 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Mari. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDAVIMUI APTIEKA
Labai gera proga jaunam vyrui. Da
romas geras biznis, pigi rondo, nėra 
kompeticijos, reikia j nešti tiktai bis- 
kį pinigų, dėl sutarties šaukite 

Lafayette 1675

NAMAI-ŽEME

MŪRINIS bungalow, 5 kam
bariai, karšiu vandeniu apšil
domas, visi įtaisymai vėliau
sios mados, kaina $7500, Įmo
kei $1500; bungalow randasi 
Marąuette parke.

Noriu mainyti 2 flaty
muro namą ant biznio. Kurie tu
rite biznį dėl išmainymo kreipki
tės pas:

A. Grigas
3114 So. Halsted St, 
Tel. • Boulevard 4899

2 PAGYVENIMŲ mūrinis, na
mas po 4 kambarius, cementi
nis skiepas, aukštas stogas; yra 
Rasas, elektra, maudynės; pre
kė $7500, jrnokėt $1000.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 n?.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padfj. A/Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Av.

4 PAGYVENIMŲ 
namas, visi po keturis 
rius, lotas prie šalies; 
$11,000, imokėt $4000.

mūrinis 
kamba-

kaina

būti kas nors nepaprasto.
Tikietus gulima gauti 

kiekvieną choristų. Kaip girdėt,1 
tikietai sparčiai eina.

PRANEŠIMAS BRIDGEPOR- 
TO IR APIEUNKES 

LIETUVIAMS.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwost Side, $200 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Naujienos, 1.739 South 
Halsted St., Box 428.

4 PAGYVENIMŲ medinis 
mas, visi po 4 kambarius, 
mas geram stovy; kaina 
$7800, i mok ė t $3000.

na-
na-
tik

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRU IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas .1. Kazlaus
kas, 920 W. 541h PI; Nut. rašt. 
P. C.hepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. 'f. Pel- 
lauskas, 931 \V. 35th si; Kasos 
glob. .L Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 \V. 471h 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z.' Lemos- 
kis, 3632 Lowe av. - Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av,

j

pas

Būrys birutiečių 
“Surpri-e Party” Birutės 
tininkei S. Krasauckienei 
gimtadieny, gruodžio 1 1 d. 
v<> suteikta dovanų gėlių 
kiltas. Dalyvavo veiklesni

surengė 
raš- 
jos 
Bu-

bortiniai veikėjai.
Visi linksminosi iki anksty

vos nedėlios; buvo kalbų, žais
mių, juokų ir t. I.

— Birulietis’.

Aukos Vilniečiams bus 
paslystos rytoj

Per tris dienas “Naujienose” 
skelbtas aukų rinkimas Vilniaus 
lietuvių vaikams ir politiniam 
kalinimu davė jau apie 50 dole
rių grynais pinigais ir vieną 100 
dolerių vertės Lietuvos Laisvės 
Ijoną.

Prie pirmiau paskelbtų aukų 
($38.83), tenka dar pridėti nau
jų, kulias maloniai Įteikė šie as
menys:

K. Baronas .... .... $1.00
A. Žukauskienė . 1*00 ,
S. W. Norwell 5.00
K. Jodelis 1.00
J. Jurkus ........... . 1.00
Ch. Davis ..... 1.00
J. Rašinskienė .... 1.00

y toj visos surinktos aukos

Ir ištiosų net malonu yra rašy
ti, nes su džiaugsmu reikia myli
mus artistus pasveikinti ir pra
šyti dauginus mums tokių vaka- 

prie 78 ir t nion gatvių. ril pateikti, bent vieną kartą Į
Iltis gera proga užbaigti Leap savaitę. šitie ketini vyrai jie 
Year ir vkiein* kartu linksmai tik pirmos rūšies artistai, bet ir 

žinovai žmonių psichologijos; jie 
teikia tą, ką čionykščiu publika 
reikalauja. Tai ir gana. 

Vist keturi gabus artistai.
'Jiems scena tai taip kaip namie; 
'jie gyvena, o kartu su jais ir pu
blika. Jie žmones prajuokina 
taip, kad už šonų reikia laikytis; 
žiūrėk, vėl sudainuos ir net ver
kti norisi, prisiminus gimtinį 
kraštą, ir kuomet publika nespė
jo dar ašaras nušluostyti, žiūrėk, 
vienas iš jų kad pasakys keletą 
žodžių ir nejunti žmogus, kaip 
per ašaras vėl reikia kvatoti, žo
džiu sakant, juos aprašyti nega
lima. reikia būtinai matyti savo 
akimis ir girdėti. Trukumų ten 
visiškai nei a.

Užbaigė jie su labai patriotin- 
ka scena, “Laisva Lietuva.”

Nors mums prisiėjo ilgai lau-' 
kti, bet nors kartą nw sušilau-Į 
kėm pilnoj to žodžio prasmėj: 
artistų ir mes didžiai pradžiugę i 
sveikinam gerbiamus artistus ir] 
netik prąšom, bet ir reikalau-l 
jam, kad jus duokit mums savo Į 
■‘Jovalo” kiel? tik turit ir taip 
tankiai, kaip jus norit, — mes 
spėsim sugromuliuoti. Kadangi 
nebuvo garsinta, be to oras bu
vo labai prastas ir dar prieškale- i 
dinis sezonas, todėl, ir publikos* 
susirinko neperdaugiausia. Ga-I 
įima iš kaino spręsti, kad sekan
tis vakaras nusiseks materialiu > 
žvilgsniu kuogeriausia.

—Dailės Mylėtojas, i

Didelis pagerinimas Mildos te
atre. šiuomis dienomis tapo įdė
ti dideli naujausios mados var
gonai, taigi apart gerų paveiks
lų „ dar bus duodami vargonų 
koncertai. Taigi dabar nebus 
reikalo važiuoti į didmiestį ma
tyti gerus veikalus, nes Milda tą 
viską jau turi ir duos už daug 
mažeijię Įžangą negu didimies- 
tyje-

REIKALINGA mergaitė dirbti gro- 
sernėj kaipo pardavėja, turi mokėti 
lietuviškai ir angliškai kalbėti 
prasti maždaug tą darbą.

Atsišaukite
6002 So. State St.

ir SU

DIDELIS mūrinis, 2 ilatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
pos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 

•St. Tel. Pro&pect 1364

MILDA THEATRE, 
3140-12 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL-

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti ganli “Naujienas** kas
dien anksti iš ...............
— apie tai maloi1f?kite 
“Aušros
St. Tel. Boulevard 9663. 
tamsta nori, kad apart 
da gauti ir kitą I 
kitę irgi mums — mes 
me bile lietuviškais 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
>is nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumenus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

savo namuose 
pranešti 

Knygynui, 3210 S. Halsted 
Taipgi jei 
Naujienų” 

laikraštį, praneš- 
— aprūpinsi-! 

laikraščiais. I

Birutės Choro dainų praktika atsi
bus Utaminko vakare lygiai,8\yal., 
gruodžio 23 d., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St. Visi dainininkai ir daini
ninkės bukit laiku nes reikia užbaig
ti mokytis “Karnavilio Varpus’, 1 die
noj vasario turime pastayti scenoj šią 
dideli ii’ gražią operetę, Masbnic 
Temple, 6115 Cottage Grove Avė.

■— Valdyba.

Jaunuoliu Orkestro reikale. Jau
nuoliai visi bukite utarninke, gruod
žio 23 d.,‘Mark White Sq. didžiojoj 
svet.. nes turėsime Kalėdų Eglaites 
pasilinksminimo vakarėlį. Pradžia 7,

' vai. vak. • Atsiveskit ir tėvelius.
Komitetas. <

1 .. .... ■"■■■■■ “ 1,1

JI'I 1 IIWI 'B...... 'W'W|w . AURORA, ILL.

REIKIA DARBININKĮI IE!'jįg*® 
, yra štoras dėl grošėrio. Namas 

mūrinis, ant kampo, gražioj vietoj, 
ant bulvaro. 2 karų garąžas. lotas 
didelis 50yl62. Viskas vėliausios 
mados. Hondos neša ant 
*1,500. Galit pirkti su mažais 
nigais anl lengvų išmokėjimų, 
cash $12500. Matykit savininką 

537 Galina Blvd., 
AURORA, ILL.

VYRU

2 fletų mūrinis namas, po 4 
kambarius, cementuotas beis- 
mentas, aukštas stogas, vėliau
sios mados įtaisymai, kainA 
$10,000, mainys ant bučernės 
arba grosernės.

šitie keturi namai randasi 
Brighton parke.

šiuomi linkime visiems mu
sų kostumeriams linksmų Ka
lėdų.

REIKALINGAS bučėris. Dar
bas ant visados. Atsišaukite to
jaus.'

Chicago Meat Market, 
1845 W. 47th SU, Chicago 111.

Te). Lafayette 5069 j

metų 
pi- 
ar

REIKIA luąjau 50 darbinin- 
i. Nuolat durims, gera mo-

kc lis. Alsišąų|<il;

REIKAUINIGAS vaikinas dirb
ti hinc.liruimyt maž daug pa
tyręs tą darbą.

Kreipkitės:
1 1616 S. Halsted St.

MAINYSIU 3 fintu 
ant 2 flaty, 5 ir ruimu, 
bizniavus prapertės.

i MAINAU
2 fialų sd grosernės bizniu, ku

ris yra išdirbtas per 13 metų, mai
šytų tautų apgyvento) vietoj; mai
nysiu anl biznio namo iš priežas- 
lies ligos. Atsišhukit pas:

M. Abramovič, 
2015 South Rohcy St.

4 ruimus 
arba ant

United Land & Investment
Company

4454 S. VVESTERN AVĖ.
Klauskit V. Blskupaitis.

I’ARpAVJMUI naujus 6 kambarių 
muro bongalow Brighton Parko apie- 
linkėj. Aržuolo trimingai, bufetas, 
bukeisai, tile grindis ir miegami por- 
čiai, reikia pamatyti kad įvertinti. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu į lo
tus. Savininkas J. Mosgers, 6223 So. 
Francisco Avė.

AUTOMOBILIAI

Kalėdų dovanos

KALĖDŲ BARBENAI MORTGECIAl -PASKOLOJ
MES padarome ir perkame ant 

rus morgičius siekiančius $200 ik) 
$5000.00, lengvais išmokėjimais ui 
6% palūkanų ir mažą komišiną 
Taipgi perkame kontraktų doku 
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

nuplauks per orą, telegramų,' 
Vilniečiams, kaipo Čhicagos lie- 
tuvių Kalėdinė dovana. Tą do
vaną, žinoma, dar galėtumėm 
gausiai padidinti. Todd dar sy
ki kviečiame geros širdies žmo
nes pasiskubinti su savo auka ir 
atlikti kilnų darbą. Aukas pri
ima “Naujienų” ofise p. M. Jur- 
gelionienė ir V. Ručinskas.

—Rėmėjai.

APKRAUSTū K.-SEMAŠKOS 
NAMUS ASMENŲ JIESKOJIMAI

1922 metų
1920

1924

GARF1ELI) PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAAĘLPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt.

I Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kazimias 3959 W. 16th st; Knyg- 

‘ vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Kri.sikčnas 709 inde- 
pęndencd Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafavctle 41(i7; »padėjėjas 
Jos. Batukas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rasi, .lonąs Barčis 
1437 So. 49 CourJ, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Šlm- 
kailis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639. S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bcrnot.'^ 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

KAZIMIERAS KUZAVAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu nu
būtos naktį, gruodžio 20, Rose- 
land ligoninėj, 111 gatvėj. Tu
rėjo 43 metus amžiaus, nevedęs; 
paėjo iš Telšių ap., Plungės par., 
Palukšių kaimo. Paliko Lietuvoj 
motiną, tris seseris ir vieną bro
lį, o vieną brolį Kostantą,, — 
Chicagoj. Kūnas yra namuose 
42 E. 103 str. Patarnauja gra- 
borius Butkus.

Laidojimas įvyks ateinantį 
trečiadienį gruodžio 24; bus iš
vežtas iš namų į Visų šventų 
bažnyčią apie 8 vai. ryto, o iš 
ten i šv. Kazimiero kapus. Kvie
čiami giminės, draugai ir pažįs
tami dalyvauti laidotuvėse 

Kostantinas Martinkus.

Gruodžio 8, pirmadienį, pp. 
Semaškai išėjo pasivaikščioti,1 p 
bet neilgai trukus sugrįžo ir me 
stuboje rado visas duris atida- r’s 
rinėtas, ,rakandus ir drabužius 
ne vietoje. Bet apsižiūrėjus pa-, 
sigedo tiktis vieno laikrodėlio 
ir dar kitų mažesnės vertės 
daiktų.

Pereitą šeštadienį p. Sernav- 
k a atrado dar vi epą stambų 1 
gies grobį, tai išplėstą Sanda
ros 23 kuopos taupomąją spin-^ 
telę, kurioj buvę koletas <k>le- 
rin niniemk F PAJIEŠKAU Jono Dabulskio, Jo-

* ‘ n< “ . .,. • no Kuzo, Onos žimančiulės; paeina
Sako, kad vagis Įėjo stuhon Girdiškės parapijos, Tauragės apskri-

v, , ! - ’ Meldžiu atsi-
į šaukti ar kas žinote malonėkite pra- 
1 nešti.

J. GEŠTAUTAS,
Herrin, III.

ANTANAS EIN1NGIS 
YRA UŽMUŠTAS.

Paeina Užvenčio parapijos. Jieško- 
jo brolio Juozapo Eriningio, ku- 
gvvena Chicagoj.

‘ ANTANAS TUGAUDIS 
4001 EI m St., 

Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU Franciškaus šipkaus- 
ko, paeina iš Lietuvos, Padvarėlio 
kaimo, Akmenės parapijos. Pirmiau 

.,lsr gyveno Chicagoie. Prašau jo paties 
arba to kas žino apie jį pranešti 

V<1- man, busiu labai dėkinga.
J. PETRONĖLĖ SHTPKAUSKIĘNĖ 

6743 Eberhardt Avė., ' Chicago, III.
Normai 4009

SU savo raktu, nes durys buvo- Kliukinu kaimo- 
užrakintos.

K. J. Semaška yra Lewis 4n-Į 
stituto studentas — mokinasi 916 So* 16 St 
medicinos. Ir šiaip yra netur
tingas žmogus. —Reporteris. ĮVAIRUS SKELRIMAI

G E R H Naujienų «k«1- 
ty’trir>s tr •kaitytojo! 

prašomi pirkinių reikalai? 
eiti | ta* Mnkrovas, kurio* 
«tc maI ISl m >• t I r* r» *. **

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c

vati-

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 

* i 
Tik patyrę unijos 

J. J. Dunne

trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaigai“ 
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PRAPUOLĖ baltas nedidelis šuo 
veisles “Spite”. Mokėjo sėdėti ant 
kojų ir labai buvo paklusni kalaitė. 
Kas tokį šunį patėmysit, meldžiu 
pranerti. ®ausit S25.00 dovanu.

. 3206 Wallace St.

meldžiu

4 uždaryti karai ir 
Visai už pigias kainas 
šie karai;

Uždaryti:
y 1-Jcar sodan

Nash sodan
Earį Kouch
Volte Cal. top 1922
Chandlcr touring 1921 
Auburn touring 1920 
Grandsix 1920
Visi parsiduoda už pigią
Ateikit . pažiūrėt

MILDA GARAGE 
3121 South Halsted St

PARSIDUODA 2jų flatų muro na- 
— mas po 5 ir 4 kambarius, parduosiu 

už $6,550.00 arba mainysiu ant bu
černės, namus randasi Brighton Par
ke.

IŠSIMAINO 5kių kambarių Bunga- 
'• low, parduosiu pigiai arba mainysiu 

ant loto, lotas turi* būt Brighton

' PARSIDUODA 2jų flatų muro na
mas, po 5 ir 6 kambarius, aukštas,

*3 vasariniai cimentuotas skiepas, karštu vande- 
narsidiioda “iu šildomas parduosiu už $12,850.00 

namas randasi Brighton Parke< netoli 
teatro.

• IŠSIMAINO bizniavus kampinis na
mas. vieno aukšto' su 4riais dideliais 
kambariais pagyvenimas, parduosiu 
už $9,350.00 arba mainysiu ant bu
černės arba privaČio namo, nepaisant 
apielinkės, namas randasi South Sidėj 
Su virš minėtais bargenais ir ir rei
kalais kreipkitės pas

' F. G. Lueas & Go.
! 4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

MOKYKLOS

bRAUGYSTfiS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Anl Margovičia; pa
dėjėjas Kaziineras Kazlauskas; 
prot.| rašt. Izidorius Juščius; fln. 
rasi. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 

' kis; kasos gloti. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka fVincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Anl. Bibinskis; teisėjas 
Anl. Juščius. ■— Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrų šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

kainą.

Specialiai Kursai Dresft- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKIN* 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager Į

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams; 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 83 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (.Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Ka,rackas; maršalka P. Gerlikas.-^ 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

II.UH ■!! III.-,,

RAKANDAI
■ ..................................................................................

10 akrų prie Wolf kelio SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausiai apmokamų profesi- 
Mes mokiname dieną ir vakarais. 

‘ “ Uždiib-

$450 cash, kitus po $30 i mėnesį. 
1 Netoli nuo labai greitai augan
čios kolonijos pietinėj (laŲ 
to, gera transportacija į viaunmes- Darbas laukia su ge 

Senų ir naujų rakandų, visokių (j pp|e Rock Lsland geležinkelio, kite kol mokinatės . 
mierų kaurai, Jinoieum, mohair par- prie cementinio kelio, kaina $3,000.1 
loro setai, riešuto*' medžio valgomo Jus galite čionai gyventi ir galite- 
kambario setai. Dieninės lovos, bu- būti nepriguhningu. Pasinaudokit 
fetai ir' drė,šeriai. t

ir medine slovos. Springsai^matra- dirbti C.hicagoj, o gyventi čionai, 
sai, šildymui pečiai, gariniai peniai, 
gražios pastatomos liampos, vazonai, 
veidrodžiai. Pigiai!

Atdara vakarai iki 9 vai 
lioj iki pietų. • > 

DOUGLAS STORAGE 
4043-45 W. Roosevelt Rd., 

I>atvndale 0851

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS onijos pietinėj daly mtes- jų. Mes mokiname dieną ir 
transportacija į vidurmies-' Darbas laukia su gera alga.

Dieninės lovos, bu- būti nepriguhningu. Pasinaudoki!
Naujos plieninės (arimų ir miesto gyvenimu. Galite f

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Nedėi'

Adresuokite 
L. H. LAHON,

1115 W.’ 80th St., Chicago

PARDAVIMUI

PARSIDUODA namas, 3 
apačioj Storas; 2 flatai viršuj 
kambarius; vanos, elektriką, 
brangiai.

Kreipkitės

734

flatų; 
po 6 

Ne-

PARDAVIMUI kampinė krautu
vė prie? 48 ir 19 St., Cicero. Gera 
vieta dėl aptiekos; galima tuojau 
užimti. Matykit savininką.

Wm. L. Taoihoure
6 S. Crawford Avė.

Tel. Nevada 9356

IŠPARDAVIMAS
Parduodu labai/ pigiai smui 

ką. A’tsišaukit. bile kada dieno
mis ir vakarais, o nedegiomis * 
i_lci

228 W. 47 St.

i
A. J.,

West 35th Str., 
2nd floor

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos .

MOKSLO

PARDAVIMUI bižniavas namas, 
arba mainysiu ant gyvenimo reziden
cijos. . Namas visas geras ir 
vieta visokiam bizniui.

Kreipkitės prie savininko 
3205 So. Morgan St. 

Klauskit Mr. Glavvsky.

PARSIDUODA
KEPTUVĖ
SU NAIVIU
142t* 49t!i€ Avė.

Cicero, III.

gera

Pilietystės 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos > 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyru ir moterų, dienomis ii’ 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į 
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St.
GOO W Ma<U«on St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

KENSINGTO&. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m1.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjai V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
cbius 10910 So. Edbrooko Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimama visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
bum Avė.; Nut. Rašt. I.eon K lep
šis, 821 W. 83rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras KrisČunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos’ globėjai: Domininkas 
K ir Mykolas Rla^-is;
sicrius Juozas Balčunan; IVTarfialka 
Vincentas Bartkus.


