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Albanijos sostine 
paimta

Mussolini sakos nesitrauk
siąs iš valdžios

Vokiečiai nori žinoti tiesą apie 
krašto nusiginklavimą

Albanijos sostinė Tirana 
paimta

Premjero Fau Noii valdžia pabė
go į Avloną

TIRANA, Albanija, gruodžio 
26. — Sukilėlių kariuomenė, ku
riai vadovauja buvęs premjeras 
Ahtnedas Zcgu, vakar užėmė Al
banijos sostinę Tiraną, o šiandie 
atvyko į ją ir patsai Zogu. *

Premjero Fan Noli valdžia pa
bėgo į Avloną, kame ji, sako, or
ganizuojanti savo jėgas gintis 
nuo pergalingu sukilėlhi.

Mussolini nemanąs trauk
tis iš valdžios

■. ■ * 't* f ’ v *

Nauji parlamento rinkimai bu
sią paskelbti, bet kai tam bu
siąs tinkamas laikas

ROMA, Italija, grudožio 26.- 
Premjeras Musolinį paieiškė fa 
šistu atstovams parlamente, kad 
skle'džiamos žinios, buk jis no
ris naujo rinkimų įstatymo ir po 
to tvojau naujų parlamento rin
kimų tuo tikslu, kad garbingai 
pasitraukus iš savo vietos, netu
rinčios jokio pamato. Jis žiną- 
sis, ką darąs, ir tikįsis pasilikt’ 
valdžioj ištįsus ateinančius 1925 
metus. Rinkimai busią paskelb
ti, bet dar negreit, ir tam jis pa 
rinksiąs tinkamą momentą atsi 
žvelgdamas į krašto padętį. Ji
sai įsas pilniausiai įsitikinęs, 
kad ir naujais rinkimais fašistai 
busią pilniausi laimėtojai. Ką 
opozicija daranti ar nedaranti — 
tuo jis visai nesirūpinąs.

Nori žinoti tiesą dėl Vokie- 
. čiy nusiginklavimo

Vokiečiai pasipiktinę aliantų at 
atsakymu evakuoti paskirtu 
laiku Kelną

BERLINAS, gruodžio 26. — 
Kalėdų dieną visi vokiečių res- 
pubbkininkų liakraščiai šaukte 
šaukia tiesos dėl Vokietijos nusi
ginklavimo, pareikšdami, kad 
“Francijos premjero Herrioto 
nota Vokietijai, kurioj jis prane
ša apie F’rancuzų-Anglų nutari
mą neeva k u »ti Kelno Krašto, ne
žiūrint, kau Versalės sutartis to 
reikalauja, kalbanti labai neaiš
kiai ąpie “suradimą, slaptų Vo
kietijos arsenalų. • Kante tie 
slapti arsenalai surasta? — klau
sia vokiečių spauda.

Socialdemokratų laikraštis 
Vonvaerts srko:

“Vokietiios žmonės yra įsiti
kinę, kad kiaštas yra pilnai nu
siginklavęs; ir valdžia tvirtina 
kad aliantaį, kurie padarė net 
1744 inspekcijai, nieko svarbes
nio nesuradę. Ar tai yra tiesa?

Jei pono Ilcrrioto kaltinimai y- 
ra tik veidmainingas pretekstas 
Kelno krašto neevakuoti, tai ji
sai užmiršta, kad tokia veidmąi- 
nybS gali vis.a; susilpninti respu
blikos rėmėjų poziciją, o taipjau 
poziciją visų, kurie remia Dawe- 
s’o plano vykdymą.” (

Nacionalistai Franci jos prem
jero notą pavartoja savo ata
koms prieš Dawes’o planą, kurio 
vykdymui jie visados atkakliai 
priešines. Jų spauda sako.

“Kuriam galui bandyti vykdy
ti Ihivves'c planą? Jis visados 
buvo vien priemonė mums ap
gauti. Mes senai taip sakėme.”

Visi demokratiniai laikraščiai 
tvirtina, kad aliantų atsisaky
mas evakuoti Vokiečių kraštą 
buvęs inspiruotas naujųjų Ang 
lijos lyderių, kurie yra priešin
gi Davves’o planui ir visai buvu
sio premjero MacDonaido taikos 
ir draugingumo politikai.
Francuzų reakcininkų laikraštis 

apie Vokietijos ginklus

PARYŽIUS, gruodžio 26. 
Reakcininkų laikraštis Echo de 
Paris, atsakydamas į Vok. tvirti
nimus, kad jokių slaptu amuni
cijos sandelių Vokietijoj neras
ta, paskelbia, kad aliantų kari
nė kontrolės misija nesenai su
radus Berline 100,006 kanuolių, 
šautuvų ir kulkasvaidžių. Laik
raštis sakos, kad tą žinią turįs 
iš ištikimiausių šaltinių. Jis 
taipjau tvirtina, kad kontrolės 
komisijos pirmininkas, gen. 
Walch, Kruppo fabrikuose Esse- 
ne radęs 27,000 šautuvų.

Kalėdą šventė Rusijoj1
Oficialiai nepripažįstama, bet

I vis tiek p švęsta ta»>, kaip ir 
kitur

MASKVA, gr. 26. — Nors so
vietų valdžia nepripažįsta Kalė
dų, vis dėl to Kalėdų diena švęs
ta — visos valstybinės, pramo
nės ir prekybinės įstaigos buvo 
uždai ytos. švęsta su tokiomis 
pat linksmybėmis kaip ir kitur 
Turtingieji turėjo ir eglaičių i c 
kepsnių, ir saldumynų, ir kalėdi
nių dovanų, kuomet milijonai ki
tų šeimynų bado vargo spaudžia
mi džiaugėsi, jei turėjo šventė
mis duonos kąsnį.

TRIS RADO PRIE TUŠČIOS 
MUNŠAINO BONKOS

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 26. 
— Meksiko^ prezidentas žada at 
žinančiais ■ uotais sumažinti fede 
ralės valdžion išlaidas bent 100,- 
000,000 pesų (50 milijonų dole
rių) arba 30 nuošimčių. Valdžia 
netik padengsianti savo išlaidas, 
bet ;r atmokėsianti .savo skolų 
užsieniams nuošimčius.

I
Del konservatingo prezidento 

Calles’o nusistatymo, finansinė 
rinka ima rodyti vis daugiau gy
vumo.

Prezidentes Calles rūpinasi 
taipjau padaryti galą streikams 
ir-lokautams, dėl kurių kraštas 
daug nukenčia. Nesusipratimus 
tarp samdytojų ir darbininkų ji> 
norėtų išlyginti tam tikru arbi- 
tracijos teisintu.[ AURORA, Ilk, gruodžio 26.— 

Namuoše 650 Oliver Avenue va- 
kalųrado negyvus tris asmenis, 
nu troškusius gazu. Jie yra: Do
minykas čapulis, jo žmona ir jų 
giminaitis Juozas Mante’is. Ga- 
zas buvo atstiktas ir šalę lavonų 
gulėjo pamestas tuščias degtinės 
butelis. PoFcija mano, kad jie 
įsilinksminę užmigo, nepastebė
ję, kad gazas buvo atsuktas, i u 
tuo budu užtroško.

MUNŠAINO AUKOS

NEW YORKAS, gruodžio 26. 
— Kalėdų šventėmis Brooklyne 
ir New Yo.rke nuo munšaino mi
rė. trys žmonės, o užsinuodijo 
dvidešim trys. Vįisi inunšainu 
užsinuodijusieji nugabenti-į Bei- 
levue ligoninę. Keturi jų var
giai beišliks gyvi.

KONGRESAS PAGERBIA BUV. PREZIDENTO WILSONO A TMINTJ

Jungtinių Valstijų kongresas gruodžio 15 dieną pagerbė atmintį buvusio Prezidento Wood- 
row Wilsono, mirusio metai atgal. Pagerbimo ceremonijos buvo laikomos Atstovų Rūmų sa
lėj, dalyvaujant Prezidentui Coolidge’ui, kabineto nauams, aukščiausiojo teismo nariams, J. 
V. senatui, diplomatam® ir velto nies draugams.
-————————-------------<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—■>———...................................................................................................-   ---------------------------- -------------------------- .——

Ambasadoriai svarstys 
Kelno evakuavimą

Veikiausia jie tik patvirtins ali
antų nu1 ai imą tęsti okupaci ją 

toliau

PARYŽIUS, gruodžio 26.
Rytoj į šiandie] čia susirinks a- 
liantų ambasadorių taryba svar
styti klausimui, ar Vokietija iš
pildė savo privalumus einant 
Versalės sui artini taip, idant a- 
liantai turėtų evakuoti Kelno 
kraštu paskirta dieną - sausio 
10- U

Išanksto jau pranašaujama, 
kad ambasadorių taryba patvir
tins Britų ir Francuzų valdžių 
nutarimą lcc vakuoti Kelno kra
što taikos sutarty nusakytą die
ną. Savo nutarimą Prancūzai 
su Britais remia aliantų karinės 
kontrolės misijos pranešimais, 
kad Vokietija neišpildžius kaip 
reikiant Versalės sutarties sąly
gų dėl nusiginklavimo ir demo
bilizacijos.

'----- *r-*------- r

Žada sumažinti Meksikos 
valdžios išlaidas

Valdžia ne tik suvelianti biudže
tą, bet atmokėsianti avo sko
lų nuošimčius

“Linksmos Kalėdos" ne 
visur buvo linksmos 
'" j / '■■•V

Daug žmonių žuvo, daug šiaip 
nukentėjo per šias 
šventes.

Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną 
visame krašte atsitiko daug ne
laimių, kuriose, kiek žinia, dau
giau nei šešiasdešimt žmonių 
gyvasčių žuvo, daug buvo sužei
stų ir penint lika žmopių pasi
gendama.

Baisiausia ir -graudingi ausi a 
Kūčių tragedija atsitiko netoli 
Hobarto, Oklahomoj, kame su
ruoštoj kaimo mokykloje Kalėdų 
eglaitėje vaikams ta eglaitė pa
gimdė gaisrą kuriame žuvo tris
dešimt trys asmenys, didžiumoj 
vaikai, o kelios dešimtys kitų 
buvo sužeisti.

Antra didelė nelaimė, įvyko 
netoli Roar.oke, Virginijoj. Pra-

Chicago ir apielimkė. — Dali
nai apsiniaukę; šalčiau; šiaur
vakaris vėjas, — taip šiai dienai 
pranašauja federalinis oro pra
našas.

Vakar temperatūrą 6 vai. ry
to sieke 5Q F„ o 3 vai. po pietų—
26°F.

| šiandie saulė teka 7:17, leid
žiasi 4i25 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruod. 26 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4,70
Belgijos 100 frankų ............... $5.01
Danijos, 100 kronų ........... $17.60

< Francijos, 100 frankų .......... $5.39
Italijos, 100 lirų ................. $4.33
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19,25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.08
Olandijos, 100 markių ... . $40,40
Suomijos, 100 markių t.......... .<2.52
Švedijos, 100 kronų ........  $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ......  $19.36

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ................................... $5.50
100 litų .... .............................. 10.50
200 litų ................................... 20.75
300 litu  ............... ..... .... .... 31.00
400 litų ........................... -...... 41.25
500 litų .......................    51,50
600 litų .......   61.75
700 litų ..................................  72.00
800 litų ................................... 82.25
900 litų ........................i......92.50

1000 litų......................  T0275
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožn< siuntini. 
Norint nanhisti telegramų -- dar 50 
centų daugiau.

trukus Saltvillės tvenkiniui, 
smarki vandens banga užliejo 
Mathiesono dirbtuvių kaimą, 
prarydama keletą žmonių gyvas
čių. Iki šiol surasta jau trylika 
lavonų, bet dar keleto pasigen-

žiemos dama; daug yra sužeistų, kurių 
ne vienas mirtinai.

Stamforde Tex., kilus viena 
me viešbuty gaišimi keturi žmo
nės žuvo, o šeši pavojingai su
žeisti.

'Pieš Richmondu, Va., autoino 
bilio nelaimėj trys asmenys bu
vo užmušti, o du pavojingai su
žeisti.

■ ' ' ■'* n ’J..' v i •
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Dixone, II’., trijų metų vaiku
tis oežaisdamas su tėvo revolve
riu nušovė savo 10 metų broliu
ką, k-

Richmonde, Ky., Kūčių vaka
rą kilusiose įsilinksminusios par 
tijos kautynėse du žmonės bu
vo užmušti. Trys asmenys užsi
mušė automobilių nelaimėj Bir- 
mįnghamo, Ala., ir vienas pana<- 
šiam'e'atsitikime užsimušė I^e- 
xingtone, N. C.

Namų gaisre Worcestery, 
Mass., sudegė trejų metų mer
gaitė, o Lincolne, Nebr., žuvo 
gaisre viena moteriškė.

Centralio, 111., du žmonės už
mušti, o du sužeisti automobilių 
nelaimėje; ties Michigan City 
buvo du asmenys užmušti trau
kiniui sudaužius atomobiH.

Iš Įvairiu vietų praneša apie į 
vyiksius Kalėdų šventėmis gaiš 
rus, padariusius milžiniškų nuo
stoliu.

IIollywo(rt Mis., išdegė beveik 
visas miestelio biznio centras.

Mahanoy City, Pa., gaisras 
sunaikino t’io didelius biznio 
triobesius

Bmton, Iii., išdegė visas blo
kas iriobėsyj biznio distriktę. 
Hunstvillėj, Ala., sudegė didelis 
McGee viešbutis ir keletas biz
nio įstaigų.

Sait Lake City, Utahz sudegė 
Paramount r.npress teatras, c 
Floodwoode, Minn., sudegė vieš 
būtis, kame šeš* žmonės buvo su
žeisti, penki ,-ą n^irtiriai

NORVEGŲ SOSTINĖ NUO 
NAUJŲ IYETŲ KEIČIA 

SAVO VARDĄ
‘j. .

KUlSTiANIA, Norvegija, gr. 
26. — Vaidas “Krist.aniu.” ,kuri 
Norvegų nė dėvėjo per 300 
metą, nuo ateinančio sausio mė
nesio 1 dienos ^>os pakeistas vėl 
jos senovės vaidu “Oslo.”

Banditai Meksikoj
Sukule traukinį, septynis žmo

nes nužudė ir keletą sužeidė

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 26. 
—Penkiasdešimt ginkluotų Mek
sikos banditų praeito trečiadie
nio naktį sukūlė, išmesdami iš 
bėgių, pasažierinį Laredo-Meksi- 
kos Miėstrs traukinį ties EI 
Cobre, užmušė vieną moteriškę 
ir šešius sargybos kareivius ir 
apiplėšė traukinį. Keletas pasp- 
žierių būvi sužeista.

Banditams gaudyti iš Saltillo 
pasiųsta kariuomenės Vyrius.

Jugoslavija esanti neitralė 
Albanijos dalykais

Tokį atsakomą davė Jugoslavi
ja j Tautų Sąjungos Tarybos 
paklausimą.

VIENNA, Austrija, gruodžio 
24. — Pranešimu iš Belgrado, 
Tautų Sąjungos Taryba pasiun
tus notą Jugoslavijos valdžiai, 
prašydama, kad ji tuojau duotu 
paaiškinimų dėl kaltinimų, kad 
Jugoslavija padedanti Albanijos 
sukilėliams kovoti prieš valdžią.

Po ilgo svarstymo Jugoslavi
jos užsienio ministerija ir italų 
atstovas gen. Bordrero pateikė 
atsakymą Sąjungai, pareikšda
mi, kad Albanijos dalykais Ju
goslavija laikantis visai neiti a- 
liai.

MIRĖ ITALIJOS SKULPTO
RIUS GALLORI

• SIENNA, Italija, gruodžio 26. 
— Vakar s-aiga pasimirė čia ži
nomas italu skulptorius Emilio 
Gallori. V’enas žinomtuasių jo 
darbų yra Garibaldi paminklas, 
nesenai pastatytas Janicuhim so
dne, Romoj.

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 26. 
— Meksikos ugniakalnis Popoca- 
tapetlis ėmė smarkiai veikti, 
mesdamas iš savęs tirštus durnu 
debesius ir pelenus. Pelenai 
krinta žemyn atokume 60 mylių 
nuo kratero. Į

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., . Chicago, UI.
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Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-1 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resams ms į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vieliniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIĖKA, 1616 West 47 St.

MUITAI IR KLAIPĖDA
KAUNAS [LžJ. — Ryšy su 

vedamais priruošiamais darbais 
Klaipėdos kraštui priklausan
čiai muito, akcizo ir monopolio 
pajamų daliai nustatyti, einant 
Klaipėdos krašto Statutu (L 
Konvencijos priedu), paskuti
niuoju laiku Klaipėdos krašto 
spaudoj pasirodė šiuo reikalu 
šiokių žinių.

Vienas laikraščių Klaipėdos 
kraštui priskaitė net 16 mil. li
tų, remdamasis tuo, kad 1921 ir 
1922 m. eksporto ir importo ver
tybė pereinanti kiekvienam gy
ventojui Klaipėdos krašte buvo 
8,4 kartus didesnė, negu Lietu
voj, neatsižiurint to, kad 1921 ir 
1922 m. to krašto užsienio pre
kyba turėjo tranzito pobūdžio. 
Konvencija gi reikalauja, kad vi
sos tų metų užsienio prekybos 
ypatybės butų priimtos dėmesin.

Antras laikraščių stačiai, be 
jokio pamato, paskyrė Klaipėdos 
kraštui 35U visų Ueiuvos mui
to ir akcizų pajamų, kas suda
ro apie 35 milijonus litu.

Yra ir kiek rimtesnių apskai
čiavimų. Klaipėdos Direktori
jos statistikos skyrius apskaitė, 
kad kraštui prikaulso ne 35 ir ne 
16 mil. litų, o tik 4,9 mil. lt. per 
metus. Bet ir šis apskaičiavi
mas neparemtas Konvencijos 
nurodytu metodu.

Lietuvos Centr. Stat. Biuro 
apskaičiavimais Klaipėdos kraš
tui pajamų nuo muito nriklauso 
1,200,060 lt., nuo monopolio 
1,500,060 lt. ir nuo akcizo — 1,- 
400,000 lt., kas iš viso sudaro 5,- 
100 <00 lt. ’ * “irus einant Klai- 
pėdos konvencija iš šios sumos 
dar išskaitomu f aklinosios Lie
tuvos išlaidos, perėmus Lietuvai 
Klaipėdos krašte suverenumą. 
Tokių išlaidų Lietuvai tenka a- 
pie 2,000,000 lt. Taig’. pajamų 
nuo muito, akcizo ir monopolio 
faktinai Klaipėdai tenka tik su 
viršum 3,000,000 lt.

Tie skaičiai dar nėra galutini, 
nes faktinos pajamos ir išlaidos 
1924 metams galima nustatyti 
tik metams pasibaigti“.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS



Didelis Žieminis Balius
Rengia

Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 1

ŽALANDAUSKIO SVETAINĖJ
1501 So. Hermitage Avė

JOS. F. BUDRIK

Koncertas

(z'Vpskelbimas)

Metinis Balius
WALTZ CONTEST AND DANGE

Vien tik Lietuvių krautuve

Pradžia 6 vai. vak

ViIet/lui<rSuop Razor

DOVANOMS

NAUJIENOS
Pradžia

Chicago, III
Dearborn 9057

ENGIABIRUTE
Namų Tek; Hyde Park 839fe

BIRUTĖ

apgavmgi 
Fa sek no i-

33127 S'o. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Valandos 
vien

Mokys 
Taipgi 
buotas, 
nos. ]

SvetimžemiŲ žmoniy ir 
vaiky imigracija

Grieš didelė šokių orkestrą. Bus ir kitokių žaismių. 
Kviečia visus atsilankyti ir pasitikti linksmai Naujus 
Metus

STORE
alstedSt

MILDOS SVETAINĖJE,
3142 So. Halsted St.

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
' Wn»Hrmni>o bau 
mikroskopiniu erzami

—*.i, ar jus vsats

“CHORO REPERTUARAS” 
» .§u pirma diena sausio, 1925 
mėtų, South Bosjtoųe pradės eiti 
mėnesinis muzikos leidinys — 
‘'Choro Rtepėrtuatas.” Jame tilps 
rpuziRakvien tik chorams ir kvar
tetams. v „Jį leis jaunas7 musų 
muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yra jau keliolika muzikos 
veikalėlių parašęs ir išleidus at
skirais leidiniais. “Choro Re
pertuarą” galima pas jį užsisa
kyti 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.

Rengia
Lietuvių Laisvės Kliubas

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti į šitą balių ir turėti gerus laikus prie geros 
muzikos. ' Komitetas.

Dovanos bus duodamos dėl geriausių šokėjų.
1 Dovana sidabrinė beskė.
2 Dovana įvory laikrodėlis.

*

Muzika K. Ytirgan. Kviečia visus Komitetas

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 530 
Tai. Central 6390 /

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tol. Yord> 4681

Išgalanda razor gele
žėle be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

S. O. S. arba Šliubinė Iškilmė
Stato scenoje draugija Dr. V. Kudirkos

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephona Canal 2662

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

lengvomis išlygomis.

Vienok 
kurios bus daromos’, 

imig'ęacijos įsta- 
žvilgsniu, turi būti 

■ jis turi 
įstatymų, 

galėtų veikti. [FILIS]

(Shoping Bags)
ai Šie krepšiai krautu-įff ( vęse parsiduoda po

centus. Jie yra la- 
ba* P11^8 b' patogus 
suabiejitnui pirkinių: 

yf,a sulenkanii;
(leI ph’l’.i- 

niU ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofbnr vidurmiestyj: 
R imi ra 1728 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washinftun St. 

Cer, ^s^hington M Clark

LIETUVIU LIUOSYBĖS SVET., 
l lth St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Tikietas nuo narių 50c., prie durų 65c

AUBURN PAfiK MASONIG TEMPLE HALL
78 St. ir So. Union Avė.

K. GUG1S 
ADVOKATAS

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

Tel, Central 4411. Vii. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18141

nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek- 
I vakarą, išskyrus ketvargą. 
ediliomia nuo 9 iki 12 ryto.

M. MELDAŽIO SVET 
la 2'212 W. 23 Place

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS t 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; iven- 
*mis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

— Rengiamas —
D. L. K. Keistučio Draugijos
Suimtoj, Gruodžio 27 d., 1924

M. MELDAŽIO SVET. 
2244 W. 23rd Place

Apart veikalo bus koncertas susidedantis iš Laisvės Kanklių Miš
raus Choro vyrų Choro ir moterų, vadovaujant P. A. Kvedarui.'

Viskas bus kuopuikiausia, taip kad atsilankę bus visi užganėdinti, 
po perstatymo bus šokiai prie Jos. Phillips orkestro. Durys atsida
rys 6 v. v., programas prasidės 7:30 Kviečia RENGĖJAI.

John Bagdziunas Borden
7 LIETUVIS ADVOKATAS

69 XV. Washington SI., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 13151 VVcst 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

127 N. Dearborn SU Room 1117 
Telef. State 7521

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

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedelfo vakare:

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

Pirm-; negu piikši' pianą, pamatyk 
Aito PĮayers Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padalytas, kai
na' $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pp.' Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ......  $65.00
Phonografas Consolc, gražus, su 
25 rekordais ......................... $63.00
Elektrikinė liampa, veitės $25.00, 
už .....................................  $12.50

, ALDONA NARMONTA
PIRMA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA ATIDARO
BALETO ŠOKIŲ STUDIJA 

Lietuvių Auditorium
Vasario (February) 1, 1925 m.

; klasiškus ir baleto šokius. Suruoš programą dėl vakarų
i mokys suaugusius balių šokius. Studentų amžius neapri- 
. Speciaiės kaino!; tiems, kurie užsiregistruos iki vasario 1 die- 
Kreipkitės pos. Aldoną Narmonta.

3223 Parnell lAve., Chicago,- UI.
Phone Yards 5879

Sa\<o pranešiiŲe Kongresui 
gruodžio 3 d., Prezidentas 
Coolidge, apart kitų dalykų, 
štai ką pasakė: * 4 ”

“Norėčiau matyti, kad įsta
tymai. butų padaromi žmoniš- 
kesniais tiems, kurie čia jau 
gyvena ir nori parsitraukti ki
tus savo šeimynos narius”.

Darbo Sekretorius Davis sa
vo metiniame raporte Kongre
sui, išleistame gruodžio 4 d., 
1921 m., paduoda tam panašią 
rekomendaciją. Jis sako:

“Kvotoje pampinčiau sekan
čias pirmenybes: Vyrai, žmo
nos ir nepilnamečiai vaikai tų 
svetimžemių, kurie yra išgyve
nę vienus metus Jungtinėse 
Valstybėse ir kurie >■ pripuola 
1924 m. Aktui, ši pirmenybė 
yra siūloma, kaipo žmonišku
mo ženklu”.

Tuo matoma, kad Adminis* 
tracija labai nori pagelbėti vi
siems naujai atvykusioms i 
Jungtines Valstybes be žmonų 
ir vaikų, su viltimi parsitrauk
ti juos kada nors vėliaus. Nau
jojo 
pinimui 
šeimynų 
bar kac 
žmonas ■ 
piliečių, 
bę kvotinių 
mini vyrų,

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kuiną už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite- tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra spėcialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
ma? medicinoje.

imigracijos įstatymo' paru- 
dažnai perskiria daug 

Įstatymas, kaip da- 
yra, įleidžia vyrus, 

vaikus Amerikos 
turinčių pirmeny- 
imigrantų, bet ne- 
žmonų ir nepilna

mečių vaikų, svetimžemių Jung
tinėse Vals^bese, kurie neturi 
jokios pirmenybės ir kurių vi
zų aplikacijos yra sprendžia
mos sykiu su kitomis- aplikaci
jomis tokioje eilėje, kokioje 
gaunamos.

Sunkumai, kuriuos turi pa
nešti svetimtaučiai vyrai, apsi
gyvenę šioje šalyje, prirengę 
namus žmonoms ir vaikams ir 
dabar visos jų pastangos nuei
na vėjais, arba yra perskirti 
nuo šeimynos ilgam laikui, yra 
iliustruojami1 atsitikime {imi
granto iš Vokietijos ,kuris ne-, 
senai norėjo parsitraukti savo

* i .. J ■

žmoną ir vaikų. Žmona padavė 
piašymą imigracijos vizos 
Amerikos konsulio ofise Mu- 
enchene, ir jai buvo pasakyta, 
kad jos vardas bus padėtas sy
kiu prie kitų, kurie padavė vi
zų prašymus, ir kad ji bus pa
šaukta sausio mėnesy 1927 m.

įteikia patėmyti, kad Darbo 
Sekretoriaus rekomendacijos 
dar nėra Įstatymas ir netaps į? 
statymais tol, kol Kongresas jų 
nepriims. Vienok, bile kokios 
atmainos 
kad palaisin 
tymą 
Prezidento užgirius, 
pasirašyti po naujų 
kad

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- c 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Y 
% Parduodam Laivakortes^ 9 Ę

a
 Daktaras dėl vyrą
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?

DR. M. CL MARTIN 
337 W. Madison SU 

___ _  ______ J Chicago, III,
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA.
<lyin»ii jūsų Itiuvjo, «r ....... .. ....
navjnijit) just; slaptybių Huranda, 
Huosuh nuo liųob, ar ne. Pcidtik. . vzvo 
tis yrą perdaug br»ngi. kad rizikuoti. Naujai 
k-yduolių Hutainymnu, perkeičia praktiku medi 
ęmoje ligoH Jlg^iol nkaitoimift neįveikiamomis 
lengviii pasiduoda Sitam mol.siiAkain gydxm< 
metodui. Afi naudoju matui praktikoj visut 
voJiausiun serumus, čirpus., antitoksinus, b«k 
ter naa ir n^tiJatiMrut, ypatlup-as gyduoles i, 
\uhausiua ir Reilaimius budus Kyuytnui uEsi 
genėjusiu neguliu. Stok priu būrio dėkingų už 
gunfidlntų pacijanlų, kurie plaukto plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka aptiurčjimo ir slapto egzaminu 
viino. —,

X—RA Y EGZAMINACUA $1
Nelauk lig paskutinių dienų kai 

dėl perdaug svieto mano ofise nega 
lotumet pasikalbėti su manim. 
pinga s gydymas. Nėra 
apvysimų ar prižadėjimų 
yra tokįioe, kokių norite.

Valandos: 9 r-yto lig 
Sėtomis h eiiImtomsR: 9 ryto lb 

8 vakare, Nedėlioials; 9 lig l.

Dft. II. G. MARTIN
337 VV. Madison St

• (Kampas Madisnu k '<o 
Chk«i»o. ’’L

A. A. Olis 
ADVOKATAS

11 S. La Salio Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. n«o 9-6

' \ V&fcčLrBiR
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir
/ Pėtnyčioi.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautos Katalikų šventos Marijos parapijos, 35th ir 

Union Avė.,, yra šaukiamas extra mitingas dėl apsvarstymo finansi
nio stovio. Tas finansinis stovis yra gerame padėjime, taip parūpi- 
jonai ir parapijonkos turim visi susirinkti ir apsvarstyti tuos reikalus 
ant ilgiaus. ' ■> I

Lietuvių Tautos Katalikų po vardu šventos Marijos parapijos tie 
žmonės kurie prisidėjo pinigais arba darbu ir tie visi parapijonys at
jaučianti Lietuvių Tautą atsilankykit 28 dieną Gruodžio (Dec.), 1924 
met. Susirinkite 12:30. ' Ura Visi Jauni ir Seni

Į SESTĄ MASKINĮ BALIU 
Kurį rengia

Draugystė Šviesos žvaigždės No. 1
Tovvn of Lake

Subatoj, Gruodžio (Dec.) 27 d., 1924 m.
COLUMBIA HALL,

<' \ ’ '*• Prie 48to ir Paulina gatvių
pradžia -7:30 vakare. Gera muzika.

Kviečia visus atsilankyti. ‘Kas ateis tas gėrėsis, kas nebus tai 
„aiiaclė ' Komitetas.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
?YTI VISADOS KREIPKITĖS?

AS MUS. TAS JUMS BUSi 
ANT NAUDOS.

i. L. FABIONAS CQ

AURIMUI NAUJŲ METŲ
□ Pradžia 8 vai. vak

vak. Įžanga 50e ypatai
Muzika Jos. J. Phillips
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS'.

Pirmas Didelis Teatras ir Balius su Šokiais
Rengia Dr-stė Šv. Petro ir Povilo 

NAUJU METŲ VAKARE

Sausio-January 1 d., 1925 m.
Chas. Strumilo Svetainėj, w 

158 Kast 107th Street, Roseland, Iii.
ARBA ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ j 

j Vieno'akto farsas. Parašė FeldmMn 
Sųloš Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis.

Svetainė'atsidarys 6 vai. vak., lošimai prasidės 7 vai.♦vak., šokiai pra
sidės 9 vai. vak. ir tęsis iki vėlumui^nakties

Bus geriausi muzika kuri griež lietuviškus ir Amerikonikus šokius, 
prie to bus’ šiltų užkandžių ir minkštų gėrmų.

Kviečiame visus senus ir jaunus; visus be skirtumo ątfilankyti, visi 
busite užganėdinti ir dar gausite dovaną: — viršminėtos Draugystės labai 
puikų’ kalendorių, širdingai visus kviečiame atsilankyti.

Įžanga/ ypatai 50c. ii- 35c. — vėliau ant šokių 25c.

į A. E. STASULANI
Į ' .'/ADVOKATAS, 
[ 77 W. WiishiHtlon St. Room 911
$ Tel. Centrui 6206

Cicero Utaintokn 'vakarą
T 1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 6030

AnlA Bridgeporto Stredoj nuo 
j .6-8 v. «. Subatoj nuo 1-7 ▼, ▼.

sz36 s. »dAUd 6737

• M/’ ■ ■ ■
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Dr. Ant. Hartl

Cecho- Slo vakųTautos Ko
vos už Nepriklausomybę

krizėje, begindama savo naują-

ją tvarką. Tuo badu čechoslova- 
kų respublika palikta sau, savo 
jėgomis ir savo nuosava politika 
turėjo užtikrinti savo valstybi
nę nepriklausomybę.

Iš čechų kalbos verte
O. 1*1. Puidienė.

zacija griebėsi karinės akcijos, lenkų ir rumunų tautoms, o ste- 
Isudarydama t. v. “čechų družy- bėtinn likimu, Rusija, iš kurios 
na”. Toji “družyna” ir buvo rankų čechų ir slovakų rusofilai 
pamatinis akmuo busimos savis- tikėjosi sulaukti savo laisvės, ne 
tovčs ėechoslovakų armijos, kuri dalyvavo naujoje Europos orga- 
ypatingai revoliucijos mietu, he- nizacijoje, budamp, pati sunkioje 
roingai žygiavo — iškrikusiame 
|riisų fronte, pasižymėdama Zbo-

kusi pretensijų prie austrų že- rovo mūšyje ir ties BachmaČu, 
mių. Tos formulog autorium bu- l<ur dangstė bėgančios rusų ur
vo istorikas Frant. Palacky, nujos užpakalį. 1918 m. po Bra
klins ir tapo politiniu čechų, tau- stos taikos, čechoslovakų armi- 
tos. vadu. Tik vėliau Palacky, su- gavusi Masaryko įsakymą, 

nepalankumą žygiuoja per visą Rusiją į Ty
lųjį okeaną, kad pasiektų Fran
cuziją ir padėtų tęsti sąjunginįn 
kams tebevedama kam su vokie
čiais ir austro-vengrais. Bet ta
me kelyje per Sibirą įvyko kon
fliktas su bolševikais, susidarė 
žinomoji anabazė, su garsiomis 
kovomis ant Volgos krantų, 
Urale ir ant Sibiro magistralės, 
kurią čechoslovakai išlaikė ligi 
savo paskutiniam ėšalonui iš- 
vyksiant iš Azijos ribų.

Tokia pat organizacija, tik 
mąžesnė, veikė ir Francuzi joje 
nuo 1916 m. t. v. “Narodni rada” 
su pirmininku G. Masaryku, ge
ne?. patarėju dr. Ed. Benešu ir 
slovaku. Milanu štefaniku. Tai 
organizacijai pavyksta įgyti mi- 
nisterių pirmininko Briando 
simpatijų čechoslovakų idėji
niams siekimams, o pradžioje
1917 m, sąjungininkai jau iškė
lė savo kovų tikslą notoje į Vii- 
šoną, paminėdami čechų ir slo
vakų laisvę. Kiek vėliau, rem
damos čechoslovakų legiono žy
giais Rusijoje, “Radai” pavyks
ta išgauti teisę organizuoti savi- 
stovę čecho-slovakų armiją, kuri
1918 m. buvo įtraukta į sąjungi
ninkų kovotojų skaičių, o pati 
.“Narodni Rada” pripažinta de 
fakto, kAipo valdžia buvusios 
čechoslovakų valstybės. Tuo | 
metu be Rusijos legionų veikė 
dar čechoslovakų pulkai francu-I 
zų ir italų frontuose, pasižymlė-! 
darni ir ten heroingais žygiais ii' 
aukomis.

Daiig nuopelnų padėjo propa
gandai, diplomatinei ir karinei;

Iš “Krivūlės”]
čecho-Slovakų respublika ne

iškilo iš šių dienų įvykių, nes 
kaipo valstybė ji buvo susikūrus 
ankstybame viduramžyje, Euro
pos valstybių tarpe ir turėjo ga
lingą j laką politikoje, o jos di
nastija priklausė prie įtakingų 
politikos veikėjų. Tiktai čechų 
sukilimas prieš Ilabsburgų di
nastiją XVII šimtmetyje palau
žė čechų valstybės galią ir savo 
suvereniteto neteko ji kartu su 
vengrais ir 
rios pateko Ilabsburgų valdžiai

čocho-Slovakų tauta įeina j 
europinės istorijos puslapius vė
liau nei germanų tautos, bet 
greitai organizuojasi į valstybės 
branduolį, t. y. i Samovo vaisty
tu XIII šimtai. Iš pradžių su- 
neaiškiųmis sienomis, vėliau į 
Didžiosios Moravijos kunigaikš- žintamP, liet teisėmis 
tiją, kuri be dabartinių čecho- žinotame veikime. 
Slovakijos valstybės sienų, ūžė- | Madjarų pasiryžimai 
mė dar žymią vakarų Vengrijos didesnio pasisekimo ir pasibaigė, 
dalį. Tuo budu įėjo ji į viduram- taip vadinamąja austro-vengrų 
žiu istoriją taip: abi šakos da- lygybe 1867 m., kuomet monar- 
bartinės čechoslovakų tautos, chijoje atsirado dualizmas su vo- 
(Jechai ir Slovakai, sudarė kalba 
ir valstybe vieną kūną. Galingo
sios Didžiosios Moravijos žlugi
mas, atsitikęs per suvienytas 
vokiečių ir madjarų jėgas, išar
dė čechų ir Slovakų valstybinę 
vienybę taip, kad Slovakai tapo 
vengrų valstybės dalimi, o Ce
chai su vakarų moravais, pasili
ko čechų karalija su Przemys- 
lovcų dinastija.

Laikui bėgant valstybė papuo
la šventon Rymo Imperijos įta
kon su visai priešinga Pfzemys- 
lovcų politikai dinastija, 
įvairiais laikais kėsinasi kariniu 
bei diplomatiniu budu prasistu
mti į rytus bei pietus. Kuomet 
pradžioje XIV amžiaus viešpa
taujanti dinastija išmiršta, gy- 
ven». cechai po svetima, I.ncen- 
burgo, dinastija. Nuo to laiko 
suvokietėjo viešpataujančios sfe 
ros ii- padidėjo vokiečiu plauki
mas j slavų šalį. Seka išimtinai kėlė žiaurius persekiojimus, če- 
vokiečių. įtaka į kultūrą ir religi
ją, kas iškėlė istorinį husitizmą, chų politiniai vadai atsidūrė ka- 
vėliau virtusį politiniai-religine 
brolija su vadais Chelčickiu ir 
Komenskiu.

šaukdami XVH amžiaus prad
žioje Ilabsburgų šalininką savo 
karalium, cechai neapsvarstė pa
vojaus iš katalikiškos dinastijos 
ir reformatiškos tautos. Habs- 
burgai sugriovė čechų valstybės 
suverinetetą, iššaukdami čechų 
sukilimą 1618 ml, kurs sudarė 
trisdešimtinę kovą ir sunaikino j 
čechų nepriklausomybę. Visa 
HabsbuYgų valdymo istorija yra, 
not Ar. peniso, istorija neišpil
dytų priesaikų ir sulaužytų su
tarčių. Habsburgams pavyko nu
slopinti čechų sukilimą, pavyko 
išnaikinti tautos vadus ir laisvo
ji čechija virto Austrų provin- 
pija. Tačiau franeuzų pažangos 
aidas ir didžiosios revoliucijos 
atgarsiai atsklydo ir pro Habs- 
burgų tvirtovių bokštais ir pa
budo vėl čechų tauta. Iš pradžių 
mažas ir silpnas buvo tas pabu
dimas, ne tiek politinis, kiek tau
tinis, o tik vėliau 1848 m., pabu
do cechai politiniai. Revoliuci- i 
niai judėjimai Austruose, kurie 
atsklydo lyg “tautos pavasaris”, 
buvo greitu laiku žiauriai nuga- ninku, dėl ko pakitėjo karo ide 
lėti, bet cechams pavyko formų- ologija, kuri dėka Vilsono akci 
luoti pirmąją politinę programą, jai priėjo prie idėjos pasaulinės tino čechų revoliucijos išdavas. 
Tasai formulavimas buvo dvejo- reorganizacijos, 
pas. Bajorijoje, kuri kalbos 
žvilgsniu atitolo nuo čechų liau-1 ir idėja pasireiškė stipriausiai nių ir tradicinės 
dies, užsiliko žemės teisių sąmo- Rusijoje, į kurią čechų vadai iš Habsburgams vedama, 
nė; per tai jau prieš 1848 m., 
ji palaikė demokratinius sieki
mus čechų tautos ir pirmieji 
liaudies sąmįonėjimai susiliejo 
su valstybinės teisės tradicija 
dėl čechų karalijos, žemiau. Tik
tai revoliucinis judėjimo pobū
dis neleido bajorijai pilnai su
tapti su liaudies iškeltu obalsiu. 
Susidarė antrasai politinis for
mulavimas čechų siekimų —-rei
kalavimas įvedimo Austruose 
lygiateisės tautų federacijos, ką 
diktavo baimė prieš ekspansyvų 
Vokietijos susivienijimą, kuri 
Frankfurto seime buvo pareis-Rusuose, o 1914 m. toji organi- Į nyti

pratęs austrų 
tiems reikalavimante, atsisakė 
nuo savo formules ir 60 metuo
se pereito šimtmečio susidėjo su 
taip vadinamąja istorine bajori
ja, kuri kovojo prieš bendrai 
valstybinę teisę. Vokietijai, frau 
euzus nugalėjus, žuvo ir toji ko- 

^■“austrų "žemėJrfS7ku"iv“- 0 čechų politiniame gyveni- 
nf,e isigyvendino nuo to laiko 

’ [teoretinis savistovės valstybės 
programas, čfechų kova nebepa
kilo iki tarptautinės reikšmės, o 
cechų politiniai vadai, nebeno
rėdami ekonominio išsivystymo 
metu gyventi užburtame pasy
vumo rate, turėjo aktyviai da
lyvauti, nors teoretiniai nepripa-

turėjo

tauta

kiečių hegemonija austrų pusėje 
ir madjarų hegemonija vengruo
se. čechų politikai gynėsi atkak
liai ir šį-tą laimėjo iš austrų cen
tralizacijos, bet slovakai buvo 
palikti mad.jarizacijos įtakai. To
kioje padėtyje užklupo čechoslo- 
vakus karas, prie kurio 
nebuvo prisirengusi.

Austrijos monarchijos cechai 
nors ir buvo priversti vesti pasy- 
vę politiką, bet rasdavo galimy
bės dalyvauti valdžioje ir apsau
goti likučius teisių buvusios Če- 

kuri dių žemės autonomijos. Slova
kai gi pateko į galutiną madja- 
rizacijos tinklą (du milijonu slo
vakų. turėjo vengrų seime tik 
vieną atstovą), kur apie bet ko- sj<cijai finansine pašalpa čecho 
kią politiką nebebuvo’kas many
ti.

Tačiau, kaip tik iškilo nelem
tas karas, ryškiai pasireiškė pa
sipriešinimo obalsiai, kurie Isu-

chti spaudą pradėjo slopinti, če-

įėjimuose, rusofilizmfo reiškiniai 
buvo raujami iš šaknų. Tyliai ig- 

' noravo cechai persekiojimus, 
mūšių laukuose menkai dalyvavo 
kovų žygiuose, ir ištisais būriais 
perbėgdavo iš fronto . rusus bei 
serbus. Teks elgesys pradžioje 
neorganizuotas, sudarė dviejų 
mjetų įarpe sąmoningą sabotažą 
vokiečių-madjarų kovai su prie
šais.

Kiek pasyvus ir silpnas buvo 
tasai protestas nanųe, tiek rim
tas ir aktyvus buvo jis užsieniuo 
se. Rusijos, Francuzijos, Ame
rikos ir kitų šalių kolonistai ža
dino savo tautos sąmonę, kėlė 
mintį suardyti Austro-Vengrų 
monarchiją. Savu noru į 
ją, Francuziją ir Italiją perbėgę, 
belaisvių pulkai bei emigrantai 
organizavo galingą jėgą prieš 
savo tautos ir tėvynės engėjus, 
atvirai ir drąsiai 
neapykantą prieš 
Habsburgus. Prof. 
knyga “Nova Europa” ir Benešo 
atsišaukimas “Sunaikinkite Au- 
stro-Vengrus” su obalsiu “Ais
tria delenda” perlaužė austrofi- 
linius palinkimus tarp sąjungi-

slovakų kolonistų Amerikoje. į 
Jie siuntė dideles sumas legio
nams išlaikyti, jie ėjo lainvano- 
riais Į Amerikos armiją, jie vei
kė per Vilsoną į sąjungininkus. | 
Pastaraisiais didžiojo karo me
nesiais Vilsono įtaka į čechoslo- 
vakijos laisvę buvo žymiausiu 
akstinu, pastūmėjusiu iškelti iš 
Hąbsburgų monarchijos griuvė
sių čechoslovakijos ir Pietų-Sla- 
vijos valstybes. Spalių 28 d. 
1918 m. po Austro-Vengrijos ka
pituliacijos, susirinko Tautinė 
Taryba, pareikšdama čechų tau
tai laisvę, o už kelių dienų Slo
vakijos Taryba, susirinkusi 
si Turč. Svatem Martine, paskel
bė savo prisijungimą prie čechų, 
sudarydama vieną čechoslovaki- 
jos Respubliką. Tačiau prieš tai, 
pasiskelbusi ir sąjungininkų pri
pažinta Čecho-Slovakų 
proklamavo 
perspėdama 
Vilsono dėsnius.

į Rusi-1 Tuo tarpu Krašte, aeKa užsie
ninėms politinėms akcijoms lai
svės judėjimas ėmė savaime rei
kštis, .būdamas paskatintas drą
saus rašytojų manifesto už lais
vę, išleisto pavasarį 1917 m., 
kursai verte svyruojančius poli
tikus, kurie pirmą' parlamento 
posėdžio dieną, Franco Juozo vai 
džiog laikais užčiaupto, iškilmin
gai paskelbė statų čechų progra
mą ir nuo to laiko atmesdavo 
bet kokias derybas apie vienybę 
su monarchija.

Pasaulinė konferencija patvir-

skiepydami 
vokiečius ir

Masaryko

i Sąjungininkų padedama, Vilso- 
Toji čechų išsivadavimo kova no apsisprendimo filosofijos dės- 

neapykantos 
čechų' 

senų senai žiurėjo kaįpo į išva- tauta įgyjo laisvę, o ant griuvė- 
duotoją. Rusijoje buvo daug če- šių monarchijos, kuri išprovoka- 
chų, inteligentų emigrantų, lai- vo pasaulinį karą, atstatė savo 
ke karo perėjo į rusus daug be- valstybę. Prieš 
aisvių čechų ir slovakų, kurie cechų valstybė kovoje su įsiga- 
iš pat pradžių pasivadino tauti- Įlejančia Habsbip’gų jčga, kurią 
ne idėja sujungtu žodžiu “čecho- palaikė vakarų Europos karines 
slovakais” — žodžiu, kurs įsigy- jėgos. Po pasaulinio karo toji 
vendino per karo žygius ir įsi- pati vakarą Europa padėjo isto- 
kunijo į pavadinimą valstybės, ripiam teisėtumui įsigyventi, 
kuri išplaukė iš čechų ir slovakų atnaujindama čechų valstybę ir 
kovų dėl tėvynės, šechų ir slova- sujungdama su ja slovakus, at- 
kų kolonijos Rusijoje buvo su- plėštus madjarų viešpatavimu, 
dariusios organizaciją, kuri va- Habsburgų žlugimas davė gali- 
dinosi Čechoslovakų Sąjunga mybės laisvai gyventi ir susivie- 

organi- I nyti čecho-slovakų, pietų slavų,

Pranešimas
Lietuviai, dabar yra geriausia laikas perkelti pinigus iŠ banką 

kitų i Lietuvių Ranka, UNIVERSAL STATE BANK. -
Atsineškite savo bankinę knygele ir mes iškolektuosime Jums 

visą sumą su procentais.
Už pinigus perkeltus iš kitos į nnisų Ranką, iki Sausio 20los, 

procenetas skaitysis nuo Imos.
UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos i^Clearing HoUse 

priežiūra. • ' 1

Turtas siekia $3,000,000.00 
Kapitalas ir perviršis $300,000.00

Suteikia genaus j patarnavimą visais bankiniais reikalais.

STATE
BANK

3252 So. Halsted St

ATEIKIT

ŠIAURUS

UNIVERSAL

Chicago, III

/

ATEIKIT
PAS MUS

ATEIKIT 
Iš 

vakari;

o

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra musų problema.

Jei jus norite prądėti taupymų 
sąskaitą arba dėl saugių invest- 
mentų savo taupymams.

Pasiuntimui pinigų į euro pa.
__ ___

Nusipirkti laivakortę.

Pasiuntimui pinigų į Europą, 
kanomis ii.nt jre-njętų pnip^rčiu.

ATEIKIT 
Iš 

RYTŲ

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIEME
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
dgai praktika 
rusi Pennayl 
ranijos ligon 
bučiuos*. Sąži 
tingai patar 
įauja, visokio 
«e ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
dmdymo.

Už dyką pata 
imas, da ir k> 
tokiuose reiks 
uose moterim’ 

<r merginom* 
creipkiUs o ra 
4te nagelbą.

Valandos nu* 
■< ryto iki 1 po 
uietą, nuo 6 iki 
♦ vai. vakare.

OR. SERNER, D. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jęi turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
liaroja, tuojaus 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.

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. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Phone Lafayette 3808
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

Del Sergančiu Žmonių
Dykai Klinika

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka tiktai biskį 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, 
Washingtone, D. (". Daugely at
sitikimu užtenka -vieno gydymo. 
Mes kąlbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
159 N. State St.. Room 1421 

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

Td. Blvd. 3138 
.M. Woitkewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

——- Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

Jkarnauju mote- 
Erims prie gimdy
tame kiekviename 
" atsitikime. Tei-

ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus moto
rinis ir me.rg* 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herz.man per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. į

■ 3235 S. Halsted St.

‘MR. HESZMAN-®
Gerai lietuviams žinomas per 1b 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

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

įausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
•lektros prietaisus

Ofisas Labaratorija: 1025 H 
8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį 
- nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Caro 
311 •. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 41M
Telefonai i

3235 S. Halsted St.
>U pj-10 A M ir po o vai va» 

Spėriai: Nedalioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
šaukite Boulevard 4136 arbr. 
Drexel 0950

DR. CHARLES SEGAI.
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois
« Specialistas džiovo* 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valar- 

lo8 ryte iki 12 vai po piet
Telefonas Midvray 288®

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

LIETUVIŲ DAKTARAI

Chicago. UI

Francuziškas Daktaras
300 metų žuvo

ATEIKIT 
iš 

PIETŲ

valdžia 
nepri k I au somybę, 
ir patvirtindama

Saugus Bankas į 
kurį galit depozi- 
toti savo pinigus

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar 

aauti lietuviams

TODĖL ATEIKITE 
anką pripažintą visoje šalyje 
the

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
\ 9 iki 12, 1 iki 8 delną 

ir 6:80 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.

netoli 46th St.

Specialistas kraujo .odos, chroniš
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausią metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofinas 18S0 So. Anhland Avė. ant 
viršauH Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7710

Dr. JL W. Beaudettt i

Kasper American 
State Bank

Saugus ir konservatyvis bankas

Širdingai
Kviečiame Jumis

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS' 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Razidencijoi te). Drexel 919J

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas MoteriikĘ. VyriUm 

Vaikų ir visų chroniikų ligų 
Ofisas; 3103 So. Halsted St., Chicag* 

arti 81 Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 rak Ne 
diliomis ii šventadieniais 10—12 dlaa

Įstoti į musų 1925 Kalėdini Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažą sumą 
pinigų dėl specialio tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

63rd St ir Kedzie Avė., Chicago, III.
Tel. Republic 0614

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. rytoį 

nuo 6:30 iki 7:30 vakare



šeštadienis, Crued 27. 1924
/ Kai dėl amerikiečių, par-fti, kokį uždavinį turi darbo’Žiūrėti. Viena, jis dar ne vir- kas šiaip jau naudinga žinoti. 

Lietuvos bankams, ir ame-vinejime — jie vadovavosi važiavusių Lietuvon “steigti Brieraciją. Ji atitraukia kiek smuikas, bot tiktai pavaduoto-. Vadinasi, rezultatas, kurio lig- 
v J pajėgdama \darbininkus, maža- jas. Antra, yra viršininkų su šiol ouvo galima pasiekti tiktai

žemius ir naujakurius nuo so- kuriai® lesti dar blogiau. | darant labai daug gręžimų, kas 
cialdiemokratų, ir atiduoda tų | Tačiau, Vilkaviškio ap. virši- reikalavo daug išlaidų ir laiko, 
vargingųjų žmonių balsus Vai- ninkus neprivalo įstatymus ži- Šio aparato išradėjas, inžinierius 
lokaičio ūkininkams.

Mes sienai pažįstame darbą tarą Draugelį,'kurs juk buvo 
federaciją ir lodei senai žino- net Vidaus Reikalų minisleriu. 
me, kad tie vargo žmones, ku
rie eina 
balsuoja už federaciją, kad jie

vh‘ I ^3? blogai klojasi ir patarnavime — paskolų da-
I J .i/af iTVASl rYo'nVdrnc iv tri n n ii m a __ iin vodnirovncii

Published Daily Except Sunday 1 rikiečių bendrovėms, ir vi- ne tam tikromis bankinio fabrikus”, tai jie gerai lai-
by The Lithuaman NewS Pub. co. inc.jgįemg Lietuvos fabrikams, biznio normomis, bet tuo, kėši tiktai tol, kol neišsįsė-

•  E.i i tJlžlzn VI a vi L- o1 ai Iriz'J.r .m 1 J m A Amnvilmn zl rd.CJ VI11 CCllrl-Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

• Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside ęf Chicago.
$8.00 per year in Chicago. •' ,

8c. per copy. t

— tai aišku, kad klerikalai kiek toje valandoje galima mė Amerikos dolerių šalti- 
iki šiol skelbdavo netiesą, iš žmogaus išplėšti: jeigu niai. Doleriai juos daugelį 
sakydami, kad, ačiū gabiai žmogui, kuris prašo pasko- išpaikino, bet retą kurį iš- 
“katalikų vadovybei”, Lie- los, yra bėda, tai bankas rei- mokino vesti biznius. Turė- 
tuva kylanti, kaip ant mie- kalauja iš jo 36 nuošimčių darni savo rankose krūvas 
lių. už tris mėnesius; bet jeigu pinigų, jie dažniausia neži-

noti geriau už Seimo narį dak-

Jei buvęs Vidaus Reikalų mi
sti federacija, kurie nisteris nesupranta savivaldy- 

j\j, jie ibių įstatymo, tai kaip juo® ži- 
Vailokaičio noti laikinam apskrities virši-

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office i 
of Chicago, 111., under the act ęf 
March 2nd 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................. - $8.00
Pusei metų ......................   4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................   $7.00
Pusei metų ................................ 3,50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėesiam ........................  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......................   $8.00 1
Pusei metų ...................  - '
Trims mėnesiams.....................  2.00

t r

Pinigus reikia -siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Mums rodosi, jogei svar
biausia Lietuvos biznio įstaį- pažintį su banko direkto- 
gų nepasisekimo priežastis rium, tai jisai temoka tiktai 
vrn tu. knd iric dnžnni 6 nuošimčius!

Prie šitokios bankų poli
tikos, kredito sistema Lietu?, 
voje visai neišsivystė. Į ban? 
kus žmonės išmoko žiūrėti, 
kaipo į aršiausių plėšikų ir 
sukčių lizdus. Bankan ŠistfL 
die žmogus kreipiasi tiktąjį 
tuomet, kai jau jam nebėri 
kitokios išeities. Todėl bąų- 
kų biznis nusivarė nuo koto. 
Jisai žydėjo tiktai tol, i kol 
buvo proga spekuliuoti. '

yrą ta, kad jos dažnai yfa 
vedamos visai ne racionaliu 
budu.

už tris mėnesius; bet jeigu pinigų, jie dažniausia neži- 
paskolos prašo koks nors no jo nė nuo kurio galo pra- f aklinami įtaiko 
šmugelninkas, turįs gerą dėti darbą. Pavyzdžiui, ben- valdžią ir stiprina savo prieši- ninkui ?

ninkus. Mes kovojame prieš Tai 
ūkininkų sąjungą, todėl mes Tdrovė, kuri turėjo užiimti

_ , , , _ u KUUI iiis-ą ua.o
rūbų gaminimu, staigu ne |<o.vo,jttmte! jr prieš darbo fede-

Kas buvo tie amerikie
čiai, kurie Lietuvoje steigė 
visokias biznio bendroves? 
Ar jie buvo biznyje išsilavi
nusieji žmonės? Ne. Dau
guma jų neužsiėmė jokiu 
bizniu Amerikoje, bet dirbo’ 
fabrikuose, kaipo paprasti 
darbininkai. Kuomet čia, 
Amerikoje, keletas metų at-( 
gal pas daugelį žmonių kilo 
mintis kelti kapitalą, idant 

paskui steigus Lietuvoje fa
brikus ir dirbtuves, tai tie 

' -f » j . i

4.oo be jokio bizniško patyrimo 
! asmens pateko į bendrovių 
valdybas ir, vėliaus, Lietu
voje patapo fabrikų direkto-‘ 

riais. . z.

dėl šio, nė dėl to ėmė statyti 
tvenkinius Lietuvos upėse ir 
taisyti turbinas elektrikos 
darymui, ir 1.1.

Jeigu amerikiečiai butų 
savo dolerius • įdėję į tuos 
Lietuvos biznius, kuriuos ve
dė nusimanantys apie tuos 
biznius ir Lietuvos sąlygas 
gerai pažįstantys žmonės, 
tai Amerikos doleriais butų 
buvę ąalima daug ko pasiek
ti. O dabarVienas nusi
vylimas !

taip vargo Elizėjus 
Draugelis ii; kompanija, o nau
dos jiems iš to ne šnipšt... tJ

Vienas nusi-

raciją. Bet musų jėgos apskri
ty buvo per1 daug silpnos/ kad 
mes vieni butume galėję stoti 
į kovą prieš ūkininkų sąjun
gos- bloką ir jį nugalėti. Iš 21 
tarybos narių, kaip jau skaity
bas matė, jie turėjo 13. Tup 
tarpu -musų frakcija priskaitė 
vos 7. ‘likusių keturių tary
bos narių 2 buvo' valstiečių 
liaudininku ir 2 nepartiniu.

Bet prasidėjus- posėdžiui, įei
nant balsia v imu i, atsitiko tai, 
ko klerikalai visai netikėjo: 
baisui pasidalino, ir. jų ir musų

naujaku-1) Tas federartlas r 
rys iš Bučinavy dvaro Alvito vals
čiaus —'^Matusevičius, 
bus kitoj vietoj plačiau.

.vi 2) Želvys vadina save žemdir- 
>( biu, bę't. tai tik žodžiuose, šiaip 

1 jis eina iš vien su ūkininkų sąjun
ga.

Apie tai

Įvairenybės
NEPAPRASTAS IŠRADIMAS

Kova dėl Valdžios
♦ ' s. . V ’ <I • • f

(Iš Vilka viskio Apsk. Tarybos)

Kova dėl
Nesenai minėjome, kad 

jau ir klerikalinių laikraš
čių bendradarbiai ima ra
šyt iš Lietuvos, jogei tenai rie stovi stambiųjų privati- Apskrities Taryboj 
artinasi ekonominis -į ir f i- nių bankų priešakyje Lietu- 
nansinis krizis. Dabar vėl voje? Apie p. Yčą ir. kun. 
randame viename tų laikra-. Vailokaitį niekas pirmiaus 
ščįų šitokią žinią apie Lietu- nežinojo, kad jie kiek nors 
vos bankus.

“Bankų visų dalykai ne
kokį, visi Emisijos banke 
skolose paskendę iki akių 
skylei. Nors nuošimčius 
lupa nežmoniškus, bet ge
resnius laikus susilauks 
turbut ne taip greitai.”
Šita žinia tečiaus yra ne 

visai teisinga. Kiek mes ži
nome, ne visi Lietuvos ban
kai yra paskendę skolose, 
nes, pav. Lietuvos Koopera
cijų Bankas laikosi gerai.

Bet tiesa, kad privatinių 
asmenų bankai (Yčo, Vait
kaičio ir k.) yra įklimpę.

valdžios; Vilkaviš-
šiemet buvo be
Klerikalai įtempė galo arši, 

visas savo jėgas, klebonija pa-
O kas yra tie asmens, ku? naudojo visą savo įtaką, kad

daugumų ir vėl laikyti visą ap
skrities valdžią savo rankose.
vieni valdę apskritį per6 me-|taip darė? C 
lūs, jie dėl daugelio motyvų kartą į apskritį
nenorėjo ir bijojo neteikti val
džios. Bet nors Taryboj jie su
lipdė daugumą, nors jau iš 
kalno džiaugėsi laimėjimu, bet 
pirmas posėdis lapkričio 10 d. 
juos baisiai apvylė: į Apskri
ties Valdybą liko išrinkti vie- 

irnas valstietis liaudininkas 
vienas socialdemokratas.

nusimano bankiniame biz
nyje. Pirm karo Martynas 
Yčas buvo biednas inteli
gentėlis. Jisai kažin kokiu 
budu pralobo tuo laiku, kai 
jisai buvo pirmininkas ko
miteto, per kurio rankas ei
davo pinigai Lietuvos trem- su kuo ėjo darbo federacija? 
tiniams šelpti. Kun. Vailo
kaitis gi pasidarė turtingas, 
įsteigęs pinigų keitimo kon
torą tuo laiku, kai buvo pra
sidėjęs vokiečių markės 
smukimas.

[ Pasali 
kandidatai gavo po 12 balsu už Abendposte” aprašoma nepapra- 
ir po 12 balsų prieš. Todėl be- stas vokiečių išradimas. Tas iš
verk visi rinkimai buvo išspręs- radimas aprašonia sekamai:

“Leipziger

Pastebėtina, kad nesiseka 
ir kitoms privatinio kapitalo 
įstaigoms Lietuvoje. Aukš- 
čiaus minėtasai klerikalinio 
laikraščio bendradarbis 

rašo , apie įvai- 
bizniškas bendro-

šiaip
rias
ves, kurios buvo sukurtos 
Lietuvoje amerikiečių kapi
talais: i

W'. Pastaras iš Leipzigo, savo
aparatą pavadino “RadioEman- 
ator’jum” ir po keleto bandymų 
metų jį tiek patobulino, kad jo 
dirbimas galėjo būti / pavestas 
vienai bendrovei. Aparatas yra 
lengvas nešioti lt tinka pasista
tyti visokio'paviršiaus žemėje. 
ĄiJjM'etjo'vertikalę ašį sukasi spin
dulių aparatas su kibirkščių ruo 
žu ir duoda energijos bangų, ku
rios yra charakteringos ieško
mai substancijai. šio veikimo 
pasiekiama tuo, kad ieškomosios 
substancijos atomai, pavyzdžiui, 
anglies ar naugės kurios tam ti
kras kiekis (Probe) yra aparato 
vamzdeliuose (Fritterrohre), 
esti bombarduojami katodinių 
srovių ir tuo budu jų ątomų su
sidėjimas sugriaunamas. Moder
ninio Bohr’o mokslu apie ato
mus ir Planck’o apie kiekybę 
(Qu intenlehre) čia atsiranda 
energijos bangų, kurios yra cha
rakteringos substancijos atomi 
nei sudėčiai, — substancijos, ku
ri yra vamzdeliuose ir kurios ie
škomą žemėje. Kaip radio ban 
gos kiekviename priimtuve, nu- 
statytamė lygiam bangų ilgu
mui, iššaukia rezonansą' taip ši
tame ieškojimo aparate paga
nomos energijos bangos žemėje, 
kaip tik jos pasiekia tą pačią su
bstanciją, kuri yra vamzdeliuo
se. Tuo budu galima pakeičiau! 
vamzdelius ieškoti anglių, naj- 
gių. mineralų, vandens ir kitų 
substancijų. Aparatas dirba ab
soliučiai tikrai, išėmus perkūni
jos laiką, kada trukdo oro elekt- 
ra.dki šio) pažymėtj/pasisekimai 
yra stebėtini, aparato veikimas 
konstatuotas ligi 30 kilometrų 
distancijos. “Radio-Emanato- 
rius” į keletą minučių parodo 
ieškomos žemės substancijos 
gausumą, kokybę, vielą ir tt.; 
pirmiau šiam darbui reikėdavo 
Ištisus mėnesius žemę gręžti.

Pastangos išsivaduoti nuo ry
kštelės netikrumo jau pirmiau 
davė visą eilę įžymių išradimų. 
Priminkime darbus “Erda”, Dr. 
Mindrop’o bandymus su eksplio- 
zijomis tam tikrame gilume, En- 
gelhard’o žemės tyrinėjimo apa
ratą ir kitus bandymus. Jie visi 
liko tik pradžioje. O dabar Pas- 
tor’o išradimas juos toli pralen
kė. .Jis su drąsiu pasišokėjimu 
privedė prie galimo pasiekti au
kščiausio tikslo, šitas išradimas, 
vokiečių mokslo triumfas, yra 
patvirtinimas teisingumo Bohr’o 
atomų teorijos ir Plank’o kieky
bės mokslo. Ekonomikai ir kai 
nų technikoje šis išradimas ati
darė netikėtų galimumų, pir
miausia kalnų pramonės patobu
linimui, o paskui suradimui dar 
ikišiol visai neištirtų žemes sri
tyse turtų. Bet ir žemės ukiui 
bei kolonizacijai šis .išradimas 
duos daug naudos, nes “Radio 
Emanatorius” gali būti panaudo
tas suradimui požeminių šalti
nių ;r vandens takų.’’

Jei iš tikrųjų šitas išradimas 
pilnai atatmka viršuje išdėsty
tam aprašymui, tai, jis, be abejo, 
tun epdkor, reikšmės, panašiai 
kaip garo mašina ar dinamo. Su 
jo pagalba Lietuvos geologinis 
tyrinėjimas butų galima visai 
greitai, tiksliai ir nebrangiai at
likti.

“Wunschelrute (spėjamoji la
zdelė) jau pabaigė savo tarnybą. 

Tarybos pirmininkas Želvys jos laikai jau-praėjo, nes atsira- 
sąj.), moksliškas išradimas,' kuris

Tarybos pirm, pavad. Krikš- žymiai prašoką.jos veikimą. Jis 
r - • • ' bus kaip koks išgelbėtojas vi-

Rudvalis siems, kam reikia ieškoti žeinė/e 
vandens versmių arba žęirfės tur 
tų, kalnuose, naugių, ąiiglių, a? 
mineralų. Nereikės' daugiau da
ryti brangių ir Ufctikrų gręžimų, 
kuri) atima daug laiko. Ikišiol 
jie naudojosi Wunschelrute, bet 
rykštelė dirba nepatikėtinai. Jei
gu ji. ir parodo, tai vis dar tikrai 
nežinia, ar šitoje vietoje rasi 
yandens, ai naugės ir visai neži
nai, kokioj gilumoj ir kokio kie
kio. Naudotis rykštele t gali tik 
tie, kurie turi šiam reikalui įgim 

komisiją: tos «alios ir ypatybių. Bet yra 
, kurie turi 

čibirka užtektinai jautraus biologinio 
magnetizmo, kad su jo pagalba 
galėtų sėkmingai surasti van
dens ir žemės turtų. Dal;ar atsi
rado naujas išradimas, kuris ne
turi visų rykštelės siūbavimų ir 
netikrumu ir dirba be gręžimo ir 
kasinėjimų net greičiau už rykš
telę. Bet svarbiausia tai absoliu- 
tis tikrumas, nes dirba aiškiais 
mokslo pagrindais.

Šiam pavykinai padėjo naujo
ji atomų teorija, kiekybės moks 
las lQuantenlehre) ir ištyrimas, 
kaip veikia elektromagnetinės 
bangos sykiu vartojamos (ge- 

. mejnsame AnwenburgX. Dabar 
tiesiog gairiną “matyti žemtje” 
daugelio kilometrų gilumoje, ir 
tenai tuojau pažinti anglių sluo- 
gsnius, požeminius šaltinius ir 
vandens takus, naugių susigrū
dimą, mineralų sandėlius. Jų ek
sploatacijos tinkamumą galima 
išspręsti per keletą minučių. Tai 
yna begalinė nauda tęsiant kalnų 
darbus ir tyrinėjant visai neži 
nom-is sritis. Atsidengia netikė
tų galimumų, kuriuos kiekvieno 
fantazija gali sekti, čia mes no
rime tiktai pažinti šios naujos 
žmonių mokslo pažangos esmę.

Ikišiol moksliškas žemės turtu 
tyrinėjimas buvo galimas tiktai 
darant gręžinius ir g-erai žinant 
tyrinėjamos srities geologiją. 
Jau minėtas žemės turtų ieško
jimas su rykštelės pagalba, ku
ris kai kada davė netikėtai genų

ti galutinai burtais. Tokiu bu
du pateko į

čilinas (uk. sąj.),
Valdybos narius ,

(valst.) ir Blafcaitis (š. d.) f
Revizijos Komisiją: Račkaus

kas (s. d.), Stumbrys (s. d.) 
Podolskis (ukinin. nepart.);

Švietimo komisiją: Šakelė 
Puišys (k. d.), Blažaitią (s. d.), 
Jašinslkas (valstietis);

Žemes reformos komisiją: 
z. . v. z , . . .'s i >7. •

nfatyti, kad darbo federacija 
Vilkaviškio apskrities salvivąl- 
dybiiA rinkimuose ėjo ranka į 
ranką su kunigo Vailokaičio 
partija, taip vadinama ūkinin
kų sąjunga, ilr ne tiktai ėjo 
iš vien, bet į apskritį tyčia lei
do daugiau ūkininkus. Delko 

O štai delko. šį 
i praėjo daug 

socialdemokratų. Posėdžiuo
se einant ginčams, darant 
pasiūlymus, federantai darbi
ninkai ir Naujakuriai arba ma- 
žažcm i a i gre i I ai pamatytų, 
kad jiems pakeliui ne su fede
racija, bet su ''socialdemokra
tais. ir todėl galėtų atsilikti, 
kad Apskrities ^Taryboj fede
rantai, metę federaciją, galėtų 
pereiti. į socialdemokratus. Ši
tai numato šeiminiai tedera li
tai ir savuosius nesiunčia į

nas (feilerantasj, čėpla (s. d.);
Miškų komisiją: 

(fed.), Jankauskas 
Plečkaitis (s. d.);

Žemės rųšiavimo _____ v-,..
Lesunaitis (nepart. uk.), Kris- _n2])e/^.au? 
čiunas' (uk. sąj.), i--------
(valst.), Stumbrys (iB. d.).

į Apskrities Valdybą pateko 
valstietis ir 
Abu 
riai, 
nant

ei rik ietis 
(u k

Dar prieš • rinkimus 
toks atsilikimas. Alvito 
čiuje.darbo federacijos sąra-1apskritį, bet siunčia ūkininkus, 
šas nutarė sujungti savo bal
sų likučius su socialdemokratų 
likučiais. Darbo federacijos va
dai, — sužinoję apie tai, per 
(eismą sujungimą panaikino. 
Gi be to dar su pagalba “iš 
aukštybių” atėmė žemę iš fe- 
deranto — naujokurio, su
jungusio sąrašus. Vadinasi dar
bo federacijas vadai parodė, 
kad jie su socialdemokratais 
bijo eiti iš vien.

Bei labai įdomu, ką darbo

buvo 
vais

lokaičiu, ir panašus asmens 
į šiandie valdo Lietuvoje dau
gelį fabrikų, kuriuos jiems 
pavyko nupirkti patogiu lai
ku (daugiausia — labai nu-i 
smukus markės kursui) iŠ federacija pasirinko savo drau- 
senųjų savininkų. y

Seniaus stambesnieji Lie
tuvos

'gaiš.
štai faktai.
1) Vilkaviškio Valsčiaus Ta

soči aldcmokra t a s. 
juodu nebuvo tarybos na- 
buvo pašaliniai. Bet ei- 
įstatymais, jei i Valdybą 

išrinkti pašaliniai, tai jie
pačiu išrinkimu į Valdybą tartf- 
pa ir Apskrities Tarybos na
riais. Todėl musų frakcija bus 
iš 8 ir valstiečių iš 3. Kitam 
posėdy mes jau busime stip
resni.

Neiškenčiu nepridėjęs dar 
dviejų įdomių smirtkm'cnų.

Rylą prieš posėdį visi kleri
kalų bloko nariai buvo nuga
benti į kleboniją, kur juos vi
sus “sutvirtino dvasio., ’. Pas
kui, pasakoja, vėsai, 13 balsų 
davę pietus. Bet nors pietus

Delio į Apskrities Taryba pa
teko tiktai vienas aiškus fede- 
rantas... Kiti gį visi iš tų vals
čių, kur paėmė krikščionys 
viršų, atėjo tiktai ūkininkų są
jungos žmonės..

Ūkininkų sąjunga sudarė 
Taryboj bloką, prie kurio pri
sidėjo darbo federacija ir kai 
kuiįie ūkininkai, vadinę, save 
nepartiniias. .štai Vailokui linio 
bloko sąstatas:

1. Dabrila uk. sąj. iš Paežerių
2. Naujokas Vincas, 

iš Pa(‘žerių
3. Žilinskas Pranas 

iš Bartininkų

uk.
khomet nuėjo po pietų balsuo
ti, tai klerikalui gavo vėl lik
tai, 12. Kuris tas neprietelius 
suvalgė darniai pietus dar ir 
šiandien nieks nežino. Dakta
rai Draugelis nulindęs paste
bėjo: “Bedu, kad tarp musų 
yra vienas judesius”. (Su
prask, kam pietus be reikalo 
suvalgė). Vis dėl to geras daik
tas slaptas balsavimas..

Antras dalykas. Prasidėjus 
balsavimui, norėjo balsuoti ir 
apskrities viršininką®. Esą jis 
irgi, dabai’ jau valdybos narys*.
Musų frakcija ėmė protes- rezultatų, negali būti pavadintas 
tuoli mirmlydama, kad balsuo- tikru, nes jis priklauso ieškotojo 
ti turi teisės tiktai lie valdybos su rykštele animališkoš elektros, 
nariai, kurie tarybos rinkti, o kuri nuolat kitėju dėl sveikatos 
jis — t..................
ne tąrj-bos rinktas, bet minis-! konstitucijos, 
torio [skirtas, todeJ balsuoti Rotojo pasisekimai ‘ ; 
negali, įstatymai draudžia. Bet tvirti ir jo žinios nei>atikimos. 
vii’šininkas nepasidavė. Jam 
padėjo dairi aras Draugelis ir 
kiti iš dešinės.

Ir priėjo prie to, kad- pasta
tė lą klausimą išrišti balsavi
mui. Balsavimas išrišo: 12 už.

Taryboj krikščionių 12 prieš. -Draugelis su apskri

lik.
fabrikai gamindavo ryboj darbo federacijos frak- 

prekes ne tiek Lietuvai, kiek ei ja iš 16 vietų turėjo 8. Pir- 
Lietuvai maine posėdy dalyvavo 8 fe- 

durantai, 6 ūkininkų sąjungos 
ir 1 socialdemokratas Social
demokratas prieš darbo fede- 
raciją nebalsavo. Reiškia, kova 

' gagėjo ei Ii tarp 8 federantų ir 
i 6 nkininkų. Į apskritį gi lijco 
, išrinktas ūkininkų sąjungos 

vadas ūkininkas Kriščiūnas. 
Reiškia, Kriščiūną išrinko dar- 

' bo federacija. Ji atrado, kad 
apskrity darbininkų, naujaku? 
rių i,r mažažemių reikalus tin
kamiausiai gins Vailokaičio 
ūkininkų sąjunga. Su ūkininkų 
sąjunga darbo federacija ėjo 
iš vien, 

Toliau.
2) Bartininkų valsčiuje, kur 

darbo federacija iš 18 atstovų 
turi 8 ir kur kariu su ūkinin
kų sąjunga ir kitais krikščio
nimis t u j’i visą tarybą, taigi iš 
Biu-lininkų valsčiaus atsiųstą 
j apskritį du atstovu — ir abu 
Vailokaičio ūkininkų sąjungos. 
Vienas iš jųdviejų vielinis ūki-

Rusijai. Dabar 
atsiskyrus nuo Rusijos, rin
ka tiems fabrikams pasida- 

“Visos bendrovės stovi re siaura. Kad galėjus pa- 
kaip ant vištos kojos. Vi- sėkmingai verstis, jie turėjo 
som mirties varnas žiuri į arba griežtai pakeisti savo 
akis. Apie pelnus kol kas gamybą—dirbti tokius daik- 
rimtai kalbėti nėra rea- tus, kuriuos galima pardavi- 
laus pagrindo. Kas tame nėti Lietuvos gyventojams, 
kaltas, parodys ateitis (? arba susirasti visai naujų 
“N.” Red.)^ bet daugiau- rinkų užsieniuose. Bet nau- 
sia blogo padare kritimas jieji Lietuvos fabrikų savi- 
pinigų kurso, ir nep'/ak- ninkai nesugebėjo atlikti nė 
tiškas amerikiečių bizni?- vieno, nė antro dalyko, nes 
rių biznio vedimas, kurs jiems truko ir žinojimo ir 
veik išimtinai rėmėsi rėk- patyrimo. Todėl neišven

giamas fabrikų likimas Lie
tuvoje buvo skursna.

latnos pagrindais.

Bet dalykas, matyt, ne 
tiktai amerikiečių nemokė
jime tinkamai vesti biznį. 
Tas pats rašytojas ve ką sa
ko apie Lietuvos pramonę

Geriausias pelnų šaltinis 
Lietuvoje per kokį dvejetą 
ar trejetą metų buvo speku
liacija markių kursu. ,Lįe- ninkus, o antras Scujno, nepys 
tuvos bankininkai, pralobę daktaras Draugelis, kunigo 
beveik išimtinai tąja J??'
,,.. .. , i * dėl darbo IcdcnuMja užileido“Fabrikui Lietuvoje dir

ba labai silpnai, žmones kuliacija, ir savo bankus ve- Ru*rtinhd 
iš darbo atleidinėja — be- de spekuliacijos pagrindais. Vailokaičio»partijai? 
darbiųra nemažai../ Net ir paprastame banko

it uos ir antrą

ls šitų dviejų laktų aiškiai

aMaa|a|M|||||a|a||aai|aa||MH|||^^
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■są, 
• v 
kS

uk. sq. iš

5. Pileris Vincus uk. są. 
Vištyčio

6. Kriščiūnas Pijus uk. 
iš Vilkaviškio v.

7. Subačius Jonas uk. są. iš 
Pajavonio.

8. Želvj'S. Jurgis 2) 
Pajavonio <

9. Jankauskas uk. są. iš Gi
žų

10. Žilinskas Juozas 
Gražiškių

11. Lesunaitis nepartinis tiki
ni nkus iš Kaupiškių

12. Podolskis Kazys imparli- 
uis ūkininkas iš Kaupiškių

13. Griluelis Antanas foderan- 
tas iš Gražiškių.
l’okiu budu krikščioniškume 

bloke yra 12 ūkininkų ir tik
tai vienas fedemntas, kurs tu
rėtų daribininkų, naujakurių ir 
mažažemių reikalus ginti. Ne
reiklu būti per dpug (gudriam, 
kad suprasti, kad Vilkaviškio 
Apskrities 
blokas nęgiiis vaigjngųių žipo- tins viršininku nubėgo prie te- mą ir griežtai aiškiai pasako jų

uk. są. iš

KOSULYS
apsikrities viršininkas—.padėties nepastovumo ir psichės 

,.1-nblnv Imi „.inicJ.........U... Todd toklO R«-
Visada ne

Dabar pavyko modernini ato- 
m|ų mokslą praktiškai išnaudoti 
ir su radiotechniskų patyrimą 
pagalba kostruoti ieškotoją, ku
ris dirba su mokslišku griežtu 
mu ir tikrumu. Jis per keletą 
minučių parodo žemės turtų esi-

čių' reikalų,! bot' lįktdiE turiįn- lefono klauslis'l j Savivaldybių pobūdį, vadinasi, ar tai bus ang-
Gavci allsaiky-

Del mą: virsi Rijikas balsuoti negali.
Nesidyvyk, skaitytojau, jei

lys. naugės, mSuūralai, vanduo, 
ar kita kuri substancija. 'Poliau 
aparatas tiksliai parodo, kokioje

yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike- To
kiame atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi- 

. ^ąugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų-

gųjų. Kodėl gi į apskritį pra- DepartHneiitą.
ėjo taip daug ūkininkų?
to, kad darbo federacija visur j

1 , užleisda- Vilkaviškio apskrities yiršinin- gilumoje surastas mineralas glu-
kus nežino tų įstatymų, kurių di, 
teisingą vykdymą jis turi pri- jis ęsiasi, kas guli ant jo,

padėj O ūkininkams, 
ma jiems savo vietas.

Pagalvojus nesunku supras

n

Kainos: 5 et, ir C0 et.

Gaunmnau pus ju&iį aptiektą j į,

kiek maždaug jo yra, kurlink
n

w; ^irvoRA c.o.
CEDAR RAMOS, IGVvA



Alt. Gelmė.

Po Lietuvą Pasibasčius
I. Suvalkijos lygumose.

Tu r būt nėra njeko malones
nio, kai rugus ištisą vasarą ir 
rijus miesto dulkes ir matavus 
kiaurais padais musų laikinosios 
sostinės aštrius ir lygius trotu
arus, netikėtai ištrūksti į pro
vinciją, į plačius laukus, kur 
tiek daug oro ir šviesos! Juoba 
yra malonu, kada šiltas, ilgas, 
saulėtas vasaros dienas išsėdi 
raštinėje, trindamas alkūnes, be 
atostogų iv- šiek tiek įmanomo 
poilsio.

Be to, laukai mus vilioja ir 
kelia mumyse ilgesį todėl, kad 
didžiumoje mes 
vaikai. Neveltui 
kad vilką miškas traukia- Kad 
ii* kaip laukininkai sumiesčionė- 
ja, vergiškai sekioja ir beždžio
niauja visokia® madas bei papro
čius, sielos gelmėse slepiasi gim
tųjų apylinkių pasiilgimas.

Tolima provincija mus vilioja 
dar savo įvairumu. Be puikių 
vietų — gamtos reginių, provin
cijoj yra labai daug įdomių da
lykų. Jeigu pasibastysi po visą 
Lietuvą, tolimiausius jos kampe
lius, tai pastebėsi daug džiugi
nančių, daug ir liūdnų reiškinių.

Pamatysi, kaip gyvena musų 
žmonės. Tik važinėdamas po vi
są kraštą teiįstebėsi tuos skirtu
mus, tarp žemaičių ir suvalkie
čių, Klaipėdos krašto gyvento
jo ir aukštaičio, dzūko ir kit. To
kių skirtumų yra ne tik žemės 
paviršiaus išvaizdoje — gamto
je, bet ir Lūs pačios tautos žmo
nėse. V1

NAUJIENOS, ChlcIfO,
—U——■! ............. ..................... .. ........ . ..................... ........... ...  .

trupėjusios, lyg pelių apgrauž-
s tos-.. Stotyse jokio gyvesnio ju- darų persekiojamas; čia jis rado 
.’ dėjimo, kas paprastai esama to- ir amžinojo atilsio vietą — ka-

esame lauky 
vra sakoma,

Sumaniau pirmiausiai aplan
kyti Suvalkiją. Kauno stotyje 
nusipirkau sau ir bendrakelei
viui — dviračiui bilietus ir vos 
ne vos jį Įprašęs į vagoną, aš 
pats sėdau j “expresą” kuris bu
vo pasirengęs kas minutė išdum
ti link Eitkūnų-

Tą dieną, tuo pačiu traukiniu, 
apkaišytame gėlėmis vagone bu- 

• vo vežamas iš tolimos Rusijos 
užsimušęs prancūzų ar Vokiečių 
lakūnas. Traukinį sutiko ir iA 
leido pagerbimui žuvusio išsiri
kiavę dviejose eilėse musų karo 
lakūnai, o viršumi stoties oro 
bangose skraidė ir nardės kele
tas orlaivių. Nežiūrint dideliau- 
sios vėtros, drąsus lakūnai vieni 
nardėsi augštai debesyse, kiti gi 
darė pavojingas mirties kilpas. 
Visų akys buyo atkreiptos į drą
sius skraidymus orlaivių, kurie 
su dideliausiu triukšmu skren
da virš stoties, tai vėl staiga 
metasi padangėn, kelis kartus 
persiverČia, ir skrenda toliau.

Subaubė garvežys. žmonės 
skubiai atsisveikina ir lipa į va
gonus. Perone likusieji mosikuo- 
ja skribėlėmis, nosinėmis, ran
komis. Matosi viena kita ir liū
dnesnė scena: kai kas širdingai 
atsisveikina ir karštai pasibu
čiuoja, kai kam akyse žiba aša
ros..-

Antrą kartą subaubęs garve
žys, truktelūja iš vietos, ilgą 
eilę vagonų paskui save vilkda
mas. Lekiame per ilgą Nemuno 
geležinį tiltą, dreba vagonai, 
dunda tiltas. Keletas orlaivių 
skenda viršui traukinio, lyg 
arai iš aukštybių žaltį pamatę ir 
jį pagauti norėdami..-

žiūrint pro vagono langus 
laukus, Suvalkijos lygumos mo
notoninės. Vis lygumos ir lygu
mos, platus neužmatęmi laukei. 
Miškų, be plačios Kazlų-Rudos 
girios, kaip ir nesimato. Vienur 
kitur tolumoje dunkso mėlynuo
se rokuose beskęstą is su hori
zontu susilįeją miškeliai.

Dievuliau brangus, kaip greit 
praėjo vasara. Visą laiką bu ve
damas mieste, maniam, kad dar 
vasaros tebesama- Bet dabar, iš
vykus rugsėjo mėnesio pradžio
je, visi laukai jau nuvalyti, pie
vos išš ienai! tos... Tik geltonuoja 
lyg auksas besisukančių , ląukų 
ražienos. Medžių lapai dar pusėr 
tinai žaliuoja. Žmonės laukuose 
darbuojasi, bulves be kasdami ii 
juodąją žemelę bevagodami.

Vienur kitur sustojame. Su
valkijos stotys neperdaug rū
pestingai užlaikomos, sienos ap-

1 
-

5

kurį laiką gyveno ir darbavosi specialiai pėstiems vaikščioti ta
rt idis Suvalkijos ir visos Lietu- keliai. Nemąžai matyti ant gėle- 
vos tautines sąmones žadintojai 
ir švietėjas Dr. Vincąs Kudirka. 
Čia nemaža savo jėgų sunaikino 
tais sunkiais .darbais rusų ždn-

kiose vietose. Įgauni įspūdžio, pus- Pasiklausęs kelio, nuvykau 
kad čionai nėra jokios prekybos, į kapines aplankyti kilnaus tau- 
arba jei ir yra, tai visai menka, tos vyro kapo- Nesunkiai sura- 
Kur nėra prekybos, ten nėra ir dau nežymiai aptaisytą jo kapą.

I Jo kapą puošia paprastas, bet 
daug reiškiantis akmens pamin
klas — akmuo iškaltas ąžuolo 
stuobrio pavidale, ant kurio ša
kos kabo akmens lenta su para
šu V. Kudirkos vardo, pavardės, 
gimimo ir mirimo datomis. Kai 
statė paminklą, tai buvo geleži-1 
nė lenta, su parašytu ant jos 
himno vienu posmu: Tegul sau
le Lietuvos..., bet vėliau vienas 
kalvis lenkas, rusų žandarų pa- 

kaip dangui, tdip ir ant žemės; samdytas, tuos himno žodžius 
kad kelių atžvilgiu ‘ visur tas iškapojo. f 
pats Dievas. Būdamas pusiau 
žemaitis', šventai buvau įsitiki
nęs, kad Suvalkijos keliai tai ne
lyginant c?ca, nors margučius 
ridink! Ir aš visą laiką naiviai 
tuo tikėjau. Bet gyvenimo tikre
nybė parodė visai ką kitą. Vos 
tik pasukau į Naumiesčio plentą, 
tuojau prasidėjo mano kanky
nės. Plentas, jeigu, jį taip galima 
pavadinti, išmuštas ir išverstas 
ravais. Mano nelaimei, tą dieną 
buvo jau nežmoniškai biaurus. 
Vanduo paslėpė visas duobeles,

judėjimo.
Vilkaviškio stotyje baigėsi tuo 

tarpu mano kelionė, neštoje sto
tyje turėjau išlipti. Iš vagono iš
sitraukiau savo “žirgelį” ir ne
trukus pasileidau kelionėn, žino
ma, pirmiausiai pasiklausęs ke
lio linkui Naumiesčio.

Čia vėl gavau įsitikinti, kad

žinių bokštų aukštai iškeltų mą- 
žų malūnėlių bei Vandentraukių^ 
Yra ir didelių vėjinių nialunų- 
Nežiūrint Prūsų pųšUpųSjjmoJr 
nualinimo, matosi visur tvarka.

.. _ i. , •

Plentas į šakius, iš tikrųjų pa
sirodė blogesnis, negu iki Nau
miesčio. Bet vietomis yra ir 
geresnio. Pusiaukelėje išgrysta 
gana ilgokas tarpas visai, ir tai-: 
soma pagrindinai. j

Aš aplankiau Vaičaitį!
Sintautuose sustojome pasiga

nyti patys ir musų eržilus. Suži
nojęs, kad čia užtruksime kelias 
dešimts minučių, negaišuodamas 
nusiskubinau į kapines, kame 
yra palaidotas kitas įžymus Su
valkijos veikėjas -— dainius Pra
nas Vaičaitis.

Kapinynas yra gana puikioj, 
berželiais apaugusioj vietoj, ant 
upelio kranto. Vargais negalais 
tarp beržų, krūmų ir kryžių, su

Tegul Jusiį Pinigai Uždirba
G'/z^o saugiai

Investuokite j Pirmų Morgičių Real 
Estate Auksinius Bonus pasiūlomus 
Šios, bankos. Kalbame lietuviškai, 
pasimatykite su Mr. Czaikauskas ar
ba Mr. Bagdžiunas.

Atdara 
šį vakarą 
iki 8 vai. 

vak.

CENTRAL TŠZG BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

Tūkstančiai yra nusipirkę
musu bonus.
dar nepražudė

Nei vienas*
nei dolerio.

, žiurėjau Į V. Kudirkos kapą'radau Dainiaus kapą. Ant kapo 
ir giliai dvasioje susimąsčiau. * pastatytas paprastas akmens 
Taip, tu iš tikro buvai dvasioje, kryžius, ant kurio iškalta lyra— 
milžinas, audrų nesunaikinamas dainiaus simbolis, vardas, pavar
te nepalaužiamas ąžuolas. -- - -
pirmutinis šiame krašte griauk 
mingai suskambinai Tautos Var
pais dar tada, kada musų šalį 
slėgė sunki atėjūnų ranka ir 
žmonės giliai miegojo- Į Javo 
Tėvynės Varpų gaudimą, j ga
lingą šauksmą: —

“Kelkite! Kelkite! Kelkite! 
kurių jokiu budu negali išveng- Kelkite!” — žmonių minios ke
ti. Dviratis grimsta į duobes aš lesi iš ilgę letargo miego ir ėjo į 
šokinėju sėdynėje, o prie vienos laisvę ir šviesą! 
nelaimės prisidėjo dar antroji

ištepant galva ka« vakaras einant gulti 
per savaitę ar defiimtį dienų, sunai
kina pleiskanas ir paragins jūsų 
plauku augimą. Po to naudokite 
Rufflcs tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturSsite jokių nesmagu
mu su pleiskanomis.
Bonka 66c. aptiekose, arba už 75c. 
prisiunčiame stačiai ii dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 S®. 4tiSt., Brūkly., N. T. J

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti gavo plau
kus ir galvos odą tvarioje ir svei
koje padėtyje.

NAUJI METAI
ARTINASIJAU

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Tų/dė, gimimo ir mirimo datos ir 
šis, jo numylėtas, lyrikos pos
mas:

“Vai lėkite dainos iš vargo nu
pintos,

Iš kaimo į kaimą, pas jaunus 
senus.

Paguoskite širdis nelaimių 
sutrintas, x

Nušluostykite ašaras, kelkit 
jausmus..."
Ką malonesnio savo tautie

čiams galėjo pasakyti jautrusis 
Dainius? Ir gyvenimo žiaurųjį 

h ir lengda- 
važiuoti dviračiu, šiek tiek pa- mas į amžinasties vietovę — ka- 
silsčjęs, ėjau ieškoti vežėjo, kurs pus, iš šio pasaulio, keliauja su 
nuvežtų į šakius. Mano laimei 
suspėjau nutverti “karetką", 
kuri tuojau rengėsi išvažiuoti. 
Ilgai nežiopsodamas, > savo "žir
gelį” palikau vienam geram žmo-

tai nežmoniškas vėjas, kurs tie- Panašiu keliu, kai U ------
siog verste verčia šonan. Gerai Naunuestj. toliau nenorėjau be-,kelią bekeliaudamas 
dar, kad pute tiesiog j šoną, bet; . j ... .

vėjas toks stiprus, kad kai stai
ga spustels, tai tuojau Įleki ar 
ravan, ar užsirioglini ant arklių 
tramvajaus bėgių-

Buvo įdomu pasižvalgyti ir
“P!"ĮkU1\t;k.V!?tbe?a,’.k-U globoti. ir pats sėdau į vadi- 

inąmąjį "diližaną”. Musų veži- 
^yv^lama | kas pažadėjo iki ,5 vai. vakaro 

mus gyvus ar negyvus pristaty
ti Į šakius.

Karetka važiavo be manęs, dar 
ketvertas ypatų. Visai susispau- 
dėme, kai Benekano silkės bač
koje, ir nesijudinome iš vietos. 
Pasakysiu, kad tur būt niekur 
nieko nerasi nuobodesnio, kai 
važiuoti karetka. Visiems gerai 
žinomi žydelių “eržilai“, kurie 
vietoje mina ir vos gyvi velkasi. 
Be to, negali nei žrponiškai at
sisėsti, galva remiasi į vadina
mas lubas- Ir jeigu taip tenka 
važiuoti keliolika valandų, tai 
ištisą savaitę nevaldysi savo 
sprando gyslų. Langeliai mažu
čiai, beveik nieko negalima ma
tyti.

Išvažiavus iš mifesto, savo ben
drakeleivių paprašiau leisti atsi- 
sesti prie lango, kad galėčiau ma' 
tyti laukus. Kelias linkui šakių 
keletą kilometrų eina paliai Prū
sų rubežių. Nedidelis upeliukas 
sudaro rubežių. Todėl yra gali
ma pamatyti kas ten įdomesnio 
yra. Už rubežiaus, kaip ir ties 
Naumiesčiu, didžiausias skirtu
mas: laukai išdirbti, sukasinėti, 
kad menkiausio nenaudojamo 
žemes plotelio nepamatysi, tro-4 
bėsiai mūriniai, baltai nudažyti, 
stogai raudoni, vis vienkiemiai 
Pasitaiko matyti ir medinių na
mų, bet visai nedaug. Kai kur 
matyti gražus dvariukas ąr fol- 
varkas. Keliai, didžiumoje plen
tai, visi medžiai apsodinti, šalę 
kelių kai kur matyti padaryti

galėjau, nes reikėjo dabotis, kad | 
ravan neigriuvus. C 
daugumoje vienkiemiais. Dvarų* 
matosi neperdaugiausiai. žemė, 
matyti, yra neblogai išdirbama. 
Sodybos slepiasi tarp medžių ir 
■sudalo gražų vaizdą. Ūkiai vidu
tinio dydžio, po keliasdešimt s, 
ir daugiau margų. Namai, kaip 
didžiumoj Lietuvoje, mediniai, 
stogai šiaudais dengti-

Naumiestyje. Pagaliau, po 
sunkios ir vargingos trijų valan
dų keliones, pamačiau Naumies
čio bažnyčios bokštus, kurių ma
tėsi net trys. Iš tolo miestukas 
atrodė esąs gana puikios išvaiz
dos. Bet jį pasiektus, pasirodė 
esąs ne koks: neva akmeninis 
brukuotas, bet brukąs — pats 
kipšas gali nusilaužti sprandą: 
baisiai nelygus ir tinkamai ak
menys nesumušti. Pasaulinio ka
ro metu miestelis pusėtinai ap
degė ir apgriuvo, ir Jki šiam lai
kui dar neatsistatęs.

Iš tolo reginys rodėsi gana 
puikus, o dabar pervažiavau be
veik pusę miesto ir nieko pana
šaus nepastebėjau. Na, pama
niau, aš esu sename mieste., va
dinasi, naujojo nepasiekiau. To
kios minties vedamas, savo žir
geli pasukau viena gatve link , 
Šešupės tilto, už kurio matėsi 
manom asai naujasis miestas. 
Bet prie pat tilto man kelią pa
stojo parubežio sargybinis ir 
pareikalavo rubežių pereiti leidi
nio. žinoma, tokio leidimo, kurio 
aš neturėjau. Nustebęs sužino
jau, kad čia jau rubežiaus esa
ma, ir anoj pusėj Šešupės yra ne 
Naumiesčio priemiestis, bet Ry
tų Prūsų miestukas Širvinta.

Kągi darysi, turėjau grįžti at
gal, tik j jį iš tolo pasižiūrėjęs. 
Savo išvaizda Širvinta žymiai 
sk.vriasi nuo Naumiesčio. Visi 
namai ten mūriniai, vieno aukš
čio, vieno stiliaus- Sienos baltai 
nudažytos, stogai raudonuoja. O 
virš miesto, pasididžiuodami, 
stipso du vokiškos gotikos baž
nyčios bokštai.

Prieš karą Naumiestis buvo 
apskrities miestas ir, anot vietos 
gyventojų pasakojimų, buvęs ga 
na švarus ir gyvas miestukas. 
Bet dabar, apskritį perkėlus į' 
šakius, visa baisiai apirę, ir nuo
bodu. Miestely, apart valsčiaus 
valdybos ir progimnazijos, nie
ko gero nėra. Todėl gyvenimas 
esąs labai monotoninis.

Kudirkoj kapus. Naumiestyje

Lietuvos
Gintarai

Dar Jiko 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. RYPKEVIČĮIJ, 
1136 N. Campbell Avė. 

Pirkliam nuteulžiame didelį 
nuošimtį.

Pranešimas Lietuviams

mylima daina sieloje
Tie du didvyriai, Suvalkijoje, 

renesanso — atgimimo pranašai, 
tame krašte ir bendrai visoj Lie
tuvoje užsipelnė nevystantį gar
bes vainiką.

Prano Vaičaičio amžinasties 
vieta atatinka jo kūrybai; jis 
sentimentalus, melancholingas. 
Kapinyno gamta atrodo taip pat 
melancholinga ir liūdesio kupi
na. Jo kapą gaubia svyruokliai 
berželiai, rudens ' metu liūdnai 
belinguoją. žemiau, tykiai — ra
miai teka upelis, savo tyrą van
denėlį į rytų šalį beplukdyda- 
mas, Dainiaus vėlei savo tolimą 
kelionę pasakodamas!...

x Į“T-tas"]

Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nariams musų Kalėdi
nio kliubo. Ar jus esate vienas tų 
narių? Jei ne — ateikite į musų 
bankų ir tapkite vienu.
Jus maloniai nusistebėsite, kaip 
yra lengvą tapti nariu to kliūbo. 
Jus galite tapti savininku nema
žos sumos pinigų per ateinan
čius Naujus Mctųš. .•

Roselande, Burnside. Kcnsinglonc 
ir West P ui 1 mane

F. A. BUKAUSKAS
Dldžiausis lietuvis auksoriiis Rose
lande pasinio dėl Kalėdų didelį pa
sirinkimą įvairių auksinių dalykų: 
daimantų, perlų, karolių, žiedų ir 
laikrodėlių. Musų krautuvė yra 

' pilna visokių puikiausių ir nau
jausios, mados tavorų. Kainos pri
einamos. Viskas gvaranluotas. Taip
gi taisom visokius laikrodėlius.

10823 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

Gerai 
tuvių 
ruinu

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

DORŪTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate; 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Pran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

Vardas ir pavardė

Kaimas ....<£

Paštas ... .
Valsčius

Apskritis

Pinigų prisiunčia $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money

litų .... .50 
100 
200 
300 
400 litų ...t 
500 litų

(jei nori

reikia siųsti Money Orderiais ar 
REIKIA RAŠYTI VARDU

Lity kursas siunčiant Paštį

bankos kasieriaus čekiais. 
“NAUJIENOS”

Paštu ir Telegramų

«« ’mi ‘O0V31H3 ■
ĮĮ P»wn mnoy 6SZS ■
: SĮinn uįr =
! * ’hjujj oj; sumą 25 BĮKpSnB •„SO1VM J
■ -13AS SlNinvS,, Z
■ *90’1$ iAp tiąau ogg tygud J H J9d oųg Eupjf •dąpAsnd souoa į
■ -nąjpud mjunjs tuuoiuz 2 
n -nnp orpuBiį s..unxu fsuzYjTBUįau 2
H -puęiiA mųpęujd p?A^ūo[ s j; s
■ ’aNBOdHOD ODISdVD ■ 

•opiaSnd ojLqi?d ąuu ysutep Z
I jį ouni[ RUĮąmu tūunfap H
g -nBJjs sau fnunąnš huouinBi’— H 
B m8un{goft[ ‘tuupof) tųnB^ H
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W,..TW» .............
Paštu

........ $5.75 ...J....
10.75 .../....
21,00 ..........
31.25 ..........
41.50 ..........

.. 51.75
—————

Telegramų 
........ $6.25 
........ 11.25 
....... 21.50 
....... 31.75 
i...... 42.00
........ 52.25

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų 

100(1 litų 
5000 litų

Paštu 
$62.00 

........ 72.25 

........ 82.50 

........ 92.75 
....... 103.00 
.......  5į4.00

Telegramų 
......  $62.50 
....... 72.75 
....... 83.00 

. 98.25 
103.50 

... 514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois
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P. čiučelia

IDILIJA
(Iš Mopasano,

Paskutinis keleivių trauki
nys tik ką išėjęs iš Ženevos 
tartum ilga geležinė gyvatė 
šliauždama giliais Iarpkainiais 
ir rangydamosi smiltimis ma
rių krantais, galvatrūkčiais 
lėkė Marselio link. Paskutinia
me traukinio vagone, viens 
prieš kitų sėdėjo du keleiviu. 
Dikta graži moteriškė ir jau
nas vaikinas. Moteriškė iš pa
žiūros galėjo turėti apie dvi
dešimt penkis metus. Ji . visą 
laikų tyliai sėdėdama prie pra
viro vagono lango a lydžiai se
kė pro šalį bėgančius vaizdus. 
Vasaros saulės įkaitinta ji iš
rodė sveika, raudona didelė
mis juodomis akimis ir grakš
čiai aukšta krutinę. Įlipdama 
vagonan ji ‘visa eilę vinzln ii 
vingelių susinešė, kuriuos at
sargiai sudėjus po suolo tik 
viena vytelių krepšį ant kelių 
pasiliko. Jos bendrakeleiviui 
nebuvo daugiau, kaip • dvide
šimt metų. Jis išrodė liesas, 
labai suvargęs tamsiai saulės 
nudegintu veidu, koks visuo
met esti vasarų pas laukų dar
bininkus. Netoli jo ant suolo 
stovėjo visas turtas margoj 
skarelėj surištas, susidedąs iš 
poros pusbačių, vienų marški
nių, kelnių ir sermėgėlės. Va
gonan jęjęs vaikinas taip pat 
ką tai pasuolių pakišo. Puvo 
tai kastuvas, plikena ir kiti 
darbo įrankiai nestoru linų 
pluošteliu surišti. Jis važiavo 
gilumon Prancūzijos darbo 
ieškoti.

Saule vis aukščiau kildama, 
gausiai bėrė savo karštus spin
dulius smėliuotiems marių 
k nuliams. Buvo jau paskuti
nės gegužės mėnesio dienos, 
kuriuo metu už vis labiau kve
pi oras nuo visokių žiedų ir 
žolelių. Tas puikus gaivinan
tis oras gausiai veržės vago
nan pro pravirą langą. Ką tik 
sužydę citrinos ir apelsinai iš
kilmingai siuntė tyliai nurimu
siai padangei skanųjį savo žie
dų kvapą atmiešta rožių aro
matu, kurių čionai tiek pat 
daug augo, kaip ir paprastų 
žolių. Daug jų čia, jaunų tik 
ką nusišypsojusių saulei pir
maisiais savo žiedais. Jos čia 
savo tėviškėj ir dėlto visą apy
linkę kiek tik pasiekia žmo
gaus akys, perpildo sveiku 
maloniu savo kvėpavimu.

Traukinys tuo tatpu lyg tin
ginio apimtas arba nenorėda- 
damas greit atsiskirti su ste
buklingai gražiomis rožių ju
romis pradėjo lėčiau eiti, daž
niau sustodamas prie mažų vos 
iš kelių baltų namelių suside
dančių stočių, o paskui sun
kiai atsidusęs ir garsiai sušvil
pęs traukė tolyn.

Paskutinin vagonan, kur sė
dėjo moteriškė ir vaikinas iki 
šiol niekas daugiau neįlipo. 
Net ir į kitus niekas. Rodės, 
kad tokiu karštu vasaros vi
durdieniu kiekvienas sutvėri
mas bijojo rodytis saulės spin
duliams.

Moteriškė tai užsimerkdama 
tai truputį žiūrėdama snaudė 
palangės atsirėmus, kol pasly- 
dėjęs nuo kelių krepšin visai 
jos nepažadino, kurį 'vikriai 
sugriebus rankomis ir į šalis 
apsidairius vėl lango atsirėmė. 
Ui kiek laiko jos aukštą pro
tingą kaktą papuošė rupus 
prakaito lašai, o krūtinė taip 
sunkiai kilojosi, kad tartum ją 
sunkus akmuo slėgė.

Vaikinas nulenkęs galvą taip 
pat miegojo kietu ‘kaimiečio 
miegu.
/ Traukiniui išėjus iš kokio 
tai pustocio, moteriškė galuti
nai pabudo ir atsidarįuf savo 
krepšį išsiėmė didelę žiauberį 
duonos, paskui kelis kiauši
nius, vyno honką' ir keliolika 
raudonų išsirpusių slyvų pra
dėjo valgyti. Kaimietis taip 
pat pabudo ir laikydamas ant 
kelių rankas godžiai akimis se

kė kiekvieną maisto kąsnelį iš 
mottflriškės/ rankų slenkantį 
burnoti. Valgė ji godžiai, nuo- 
Intos iižsigerdama vynu ir tik 
retkarčiais sustojo atsikvėpti. 
Greit viskas užsibaigė. Užsi
baigė. duona, kiaušiniai, sly
vos ir vynas, o kai ji nuryjo 
paskutinį kąsnelį vaikinas už
merkęs akis vėl ėmė snausti. 
Moteriškė karščio kankinama 
po Irupini pradėjo atsegioti 
savo bliuzus korsažą, ką pa
stebėjęs vaikinas vėl sužiuro į 
ją. Ji gi visai nesi varžyda
ma tęsė toliau alsegiojimą. iki

5 nepasirodė baltos marškinių 
aptavonės ir kiek jos kūno. 
Pasijutus lengviau ji, ir žvilg
terėjus į vaikiną išlėto prakal
bo italų kalba:

“Bot ir karšta, net kvėpuoti 
negalima”.

Vaikinas atsakė ta pačia kal
ba.

“Puikus laikas keliones’’.
Paskui ji paklausė:
“Jus iš Pjemonto?”
“Aš iš Asti’.
“O aš iš Rąžulio”.
't rumpai pasikalbėję, jie pa

sirodė kaimynais ir pradėtas 
pasikalbėjimas tęsės toliau.

Kalbėjosi daugiau apie jos 
gimtąjį kaimą, apie visus pa
žįstamus, kurių abu daug tu
rėjo tų pačių kol galop visai 
arti nesusipažino. Moteriškė 
pasirodė jau senokai išėjus už 
vyro, trijų vaikų motina, ku
riuos dabar palikus sesers glo
bai vyko Marseliu užimti pe
nėtojos vietą pos vieną turtin
gą prancūzę. Vaikinas važiavo 
darbo ieškoti. Jis namie buvo 
girdėjęs, kad Marselėj dabar 
e.-as didelis reikalavimas^ sta
tybos darbininkų, neilgai kal
bėję jie vėl nutilo. Karštis ar
tinantis pačiam vidurdieniui 
sunkiu ir troškiu darės. Karšti 
spinduliai saulės, kaip gausus 
lietus krito ant stogo vagono, 
o pilki dulkių debesys vyda
miesi traukinį mišo su apelsi
nų oru ir veržės vagonan. Ne- 
kurį laiką keleiviai miegoję 
veik vienu kartu pabudo. Di
delė ugnine saule slinko j ma
rias, apipildama jų nenurims
tančias vilnis auksiniais spin
duliais. Buvo geroka papietė. 
Oras taip pat atvėso kiek ir 
pat: darė lengviau alsuoti. Mo
teriškė pabudus ir dar dau
giau bliuzą atsegioję prasita
rė slegiančiu balsu: J

“Aš dar iš vakarikščios ne
daviau krūčių niekam ir dabar 
taip sunku daros”.

Vaikinas tarsi nerasdamas at
sakymo tvlėjo. Moteriškė tęsė 
toliau:

“Mano krūtyse tiek daug pie
no, kad jas būtinai kelis kar
tus į dieną prisėina duoti, ki
taip baisiai sunku esti. Lyg 
koki sunkenybė slegia krutinę. 
Taip smarkiai slegia, kad kar
tais net kvėpuoti negalima. 
Aha tai tiesiog nelaime tiek 
pieno turėti”.

Jis patylėjęs atsakė:
“Tiesa, tai tikra nelairpė. To

ki nelaimė tur būt labai tams
tą kankina?”

Moteriškė ištikrųjų darės 
baisiai bloga. Ji išrodė visiška 
ligonė, išsikankinus ir netekus 
jėgų.

Lukterėjusi ir vėl prakalbo:
“Va truputėlį spustelėk krū

tį ir pienas lantanu liejasi. 
Įdomu tiesiog, kiti net neti
ki. Namie būdavo visi kaimy
nai ateina pasižiūrėti”.

Jis paklausė:
“Ar gi tiesa?”
“Taip tiesa. Aš jums mielu 

noru parodyčiau, bet kas iš 
to, man lengviau nebus.”

Ir moteriške vėl nutilo. 
Traukinys tuo tarpu vėl susto
jo prie stoties. Tarp keliolikos 
priešstoty suj ančių žmonių, 
matės liesa skarmalais prisi
dengus ir ant rankų laikanti 
mažą verkiantį kūdikį moteris. 
Penėtoja pastebėjus pro langą 
moteriškę su kūdikiu vėl ėmė 
kalbėti:

“Va ką aš galėčiau numaty
ti. Jis ir mane palengvintų. 
Vargšas kūdikis. Žinau tokių 
gyvenimą. Tur būt ne iš laimės

ir aš palikau savo namelius, 
šeimyną ir mylimąjį mažytį, 
Palikau, kad užsidirbti nors ir 
toliausia kiek kovai su skurdu. 
Rodos, kelis Trankus duočiau, 
kad lik tą kūdikį duotų krū
timis papenėti. Abiem butų ge
rai. Man matos, kad aš tuo
met atgimčiau”. Ji vėl nutilo 
braukdama įkaitusia ranka 
nuo kaktos prakaitą.
• “Nebegaliu, o kaip sunku ir 
bloga, rodos mirtis nebetoli”. 
Sunkiai atsiduso ji ir tartum 
ne savo rankomis visai atsegė 
bliuzą iš kurios dvi įtemptos 
’yg iš marm.oro išplautos kru- 
;vs iššoko. 
v

“O Viešpatie. Kaip reikės su
laukti kelionės galo”, aimalik 
iliejančiai pabaigė ji.

Traukinys apleidęs stotį grei
čiau bėgo pirmyn gėliuolais 
’aukais, kurie pagauti popie- 
’uvės vėsesnio oro begalo kve
pėjo savo margųjų žiedų kva
ili. Toli mariose žvejų val
dys tartum išsimaudę mėlyno
je vilnyse su savo baltomis bu
rėmis vielomis atsimušė tyra
me vandeny ir toks jų atsimu
šimas rodės, kad ten kitos val
tys maudos apverstos vilnyse.

Vaikinas tuo tarpu vikriai 
10rs ne visai aiškiai prakalbo:

“Aš tamsta, aš gal galėčiau 
tamstai patarnauti?”

Moteriškė vos girdžiamu pri
diegtu balsu atsakė:

“Labai prašau. Jus man be
galo patarnausite. Aš toliau 
kentėti nebeturiu jėgų”. Ir 
zaikinui atsiklaupus prie jos 
mt kelių ji įprastu penėtojos 
(estu prinešė prie lupų krūtį. 
Cuomet ji paėmė krūtį abiem 
•ankom, kad arčiau prie vai
dino lupų prinešus, didelis pieč
io lašas ištryško nuo spustel
ėjimo pačioj viršūnėj. Jis jį 
frc.it praryju, o paskui sugrie
bęs lupomis tartum prinokusį 
vaisių jos didelę. įtemptą) kru- 

i pradėjo čiulpti išalkusio go
dumu. Jis apkabino moteriš
kės pasiaują, kad arčiau ją 
prisimygus ir gėrė vienodais 
gurkšniais, dažnai tlimpyda- 
nas kaklą ,kaip kad ir maži 
/nikai1 daro. Už kelių minučių 
ji prakalbo:

“Užteks tuo tarpu šiai; im
kit kitą.

Jis nesipriešindamas paėmė 
kitą. Ji tuomet padėjus abi 
avo ranki ant pečių vaikinui 
r lengviau alsuodama džiau

gės skaniu žiedų, oru, kuris 
veržės iš laukų vagonan. Palū
kėjusi ji vėl išsitarė.

“O kaip skaniai, kaip pui
kiai oras kvepia”. Vaikinas 
nieko neatsakė. Jis vis1 dar gė
lė skanųjį balzamą iš gyvojo 
šaltinio, gėrė ‘užsimerkęs, pa
miršęs viską tartum norėda
mas visam amžiui patenkinti 
alkį, kol moteriškė lengvai ne
atstumi} jo.

“Šit ir užteks. Man kur kas 
lengviau. Dabar rodosi, kad 
siela vėl į kūną sugrįžo”. Vai
kinas vikriai atsistojo rankos 
paviršiumi šluostydamas savo 
lupas. Moteriškė įdėdama už
antin laisvas atgijusias krūtys 
ir vikriai užsegiodama bliuzą 
šypsančiu veidu pasakė jam:

“Jus mn labai daug gero 
padarėt. Aš esu begalo jums 
dėkinga”.

O jis negarsiu dėkingumo 
balsu atsakė:

“Aš privalau tamstai dėkoti. 
Dvi dieni, kaip nieko nebuvau 
valgęs”.

Traukinys galvotrūkčiais le
kia gelmėtais laukais, saulė 
prausias mėlynose marių vil
nyse, o sveikas citrinų ir ro
žių alsavimas gausiai veržias 
pro pravirą langą vagonan.

" ..........    i

FRANK P. 
WATEKAITIS.

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

Tek Roosevelt 1866

652 W. 18-th St., Chicago, III.

korespondencijos! Turėdavo Eiti Ant Kriu
kiu; Dahar Jaučiasi 

Puikiai 64 mėty
9

Gliutoii, Ind.
Aukos Mariampolės Realei 

Gimnazijai.

Oxburger iš Sheffield, 
“Rašau, kad davus jums 
Nuga-Tone yra padaręs 
. Aš išgulėjau lovoje vie-

ir Jaučiasi Puikiausia
Aria ir Prižiūri 35 A keri y Komų 

Laukų

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit fij svei
ką ir nustingą 
gėrimą. Prašy
kit jusų'groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

■a a« a aar a a a
ZELL SPECIALIAI

Goriausios rūšies A A
Overkautai JlfcU.UU

M r. M. 
III. .suko: 
žinią, ką 
dėl manęs.
Yią savaitę, o po i o, k;iip atsikčlhpr 

1 licėjau vaikščioti ant. kriukių. 
Draugas davė man blanką ir liepė 
pasiųsti dėl Nugą-Tone ir jį išmė
ginti. Man dar nesnvnrtojus nė die
tos bonkutės, aš jau pradėjau at
likinėti visus smulkiuosius namų 
(laibus, arti ir prižiūrėti 35 akerių 
kornų lauką, pagelbėti šienauti ir 
jaučiuosi puikiai; amžiaus 64 me- 
lU.” ...šio laikraščio skaitytojai atras 
Nhiga-Tone stebėtiną gydytoją pa
našiuose atvejuose. Pabandyk jį. Jis 
yra toks paprastas, malonus ir 
veiklus, jog į keletą dienų paste
bėki. kaip gerai jus jaučiaties. Jis • » •• • --  1 - —
pagerins kraują, nervus ir kūną 

. .,c _ labai greitai, jis suteiks pailsinan-
O Kirą puse (į miegą, stimuliuos kepenys ir re

guliuos vidurius labai puikiai. Ji
sai yra tikrai garantuojamas, jog 
pagelbės jums, ar gražinami pini- 

. gai. Pastebėk garantijų ant pakiu- 
i ko. Bekamendiiojamas, garantuoja- 
' Inas ir parduodamas per visas ap- 
tiekas, ar prisiųsk $1.00 ir gausit 
tiesiog iš National l.abaratory, 
101 I So. ^ali.'išlL^vr., Chicago, iii.

k rinkių.Prieš, kelis metu.< čia buvo su
kurtas knygynėlis, žmonės juo 
mažai tesi interesavo; labiausia 
todėl, kad siautė bolševikiška 
epidemija. Visi žino, kad' bol
ševikai moka tik ardyti tai, ką 
kiti yra sukorę. Taip jie pasi
elgė ir su musų suorganizuotu 
kliubu. Tos priežasties delei te
ko kliubas likviduoti. ‘Likvida
vus kliubą, liko $12.19. Pusė padidins jūsų stiprumą ir pajėgą ir 
tų pinigų skiriama Mariampolės j 
Realei Gimnazijai, r 1 ’
Vilniaus našlaičiams.

Be to, tam reikalui dar auka
vo sekami žmonės:

Jonas Skinderis ir Pranas Pa
tašius po $1.00, o Petras Navic
kas ir Danį. Riavka po 50 cehtų. 
Viso susibarė $15.19.

Centneriečiu aukos.
Centnery, Ind., lietuviai Mari

am polės Realei Gimnazijai au
kavo sekamai:

J. Sabaliauskas ............ i $5.00
K. žaldokas ......   $3.00
J. Povilonis ................... $2.00
Po $1.00: K. Masis, A. šileikįs, 

Jurgis Povilonis, Marė Strimai
tienė ir A. Martinkus; po 50c.: 
A. šaulis ir A. šoputė; J. Jocis 
— 25c. CViso — $16.25?

Mariampolės Realei Gimnazi
jai Remti Komitetas

Jonas Skinderis, 
Antanas Martinkus.

P. S. Pinigai prisiųsta- “Nau
jienoms”, iš kur jie bus pasių
sti skiriamam tikslui.

i

GERE. Naujienų skai
tytojo* iv skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

I 

t

ŽELI CLOTHING 00.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedelioj. Musų 
siuvėjus kalba lietuviškai.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiucysna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

J LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Ii Lietuvos į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St„ Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

Nupiginta iki —— Nupiginta iki $38 00 RADIO $38 00 (Modelis II) ■■■>■*■ W (Modelis II)
Ta kaina bus tiktai 30 dienu

Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 
yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių ’Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCIį] tube setą (Model II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad,ir KŪDIKIS gali jį sudėti. Šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aišktj balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
kuriuos'ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.

be krautuves išlaidų ir pelno.
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 išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

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

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

Vartokit šį kuponą kuomet pirksite 
STANDARD RADIO CO„ (Naujienos)
504 Citizens Bldg., 
Canton, Ohio.........

Gerbiantieji: — čia rasite Money Ordetį už $38.00 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną tylodeij II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus. 

, Su pagarba, 
Mano vardas 
Adresas r

ELEKTRA
Ivievą I* suvedame | senui ii neejtui aaaaU. taipgi dixb» 

Inu. Caah arba ant išmokljimo.
Plmetini Lietevią ftiektroe Kerporaeije Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ Ine.
A. BARTKUS, Prn.

Ul» W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chieajrs,
amBMseeaaasasssBBBBRMmuMnaMi^^

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti S t. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tek Kedzie 8902

AR jys SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 

ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą $į mėnesi gydysime 

visus sergančius, kurie liktai 
atsilieps pas mus už. ketvirtų da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilną kainą, 'tas 
s'peeialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių 311 labai gerti ir pasek- 
misgn . gydymu U GUSI' of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainą galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

ZLRAY EGZAMINACIJA $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.

jų*
pa

Taip kaip 
žiurėtumės į 

veikslą.

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 skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthm-a, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepo* 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (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 šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

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

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

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

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 W. Washington Str.
Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas lig.is, 
kaip tai nervų ligas, o<los ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmų, rugštumus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzymą, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegz.miinavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta. taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminaviinui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
są ir liko išgydyti.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate-lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii

ilgų 7

Dr. W, R. 
Register,

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
imogaus draugas. 

Mano- geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

vienas įmo
nėm liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabartį* 
tinojimo gy.

vienas

privatiiki lydymui kambariu
Čia atiję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ’^Tgope- 
jišką bt ią gydy
mo. Diddii skai
čiui žmotią J<y- 
domų kasdiaa per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
ki mokestį gali kiekvienas išiejs* 
mokėti, taip kad nei vienas nereikš 
lauja užmesti savo ligą.

7 Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorią 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

Neužglnčij*- 
per patyrusiu* 
daktarus, kurie 

mas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir ii 
tiriant per mik 
roskopa, prašali
nant visus klini- 
ki o s simptomus 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
ta gydymą, arba 
bdvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite j|;' ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėj* 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. N« 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kla vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujfstės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rdisis, Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų. Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neižvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentu, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gei^ ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepirij, Bakterini, Anti- 
toksinj, taipgi specialius intrkvenous gy
duolės. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales EurOpiškas gyduoles ”606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvieno ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užslsenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau taiko nei pinigų na- 
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiii- 
nok|io tiesos apie savo nesveikatą. Kgsa- 
mlnuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

kambarys 506 dėl vyrų.
kambarys <98 dėl motery
Kasdien nuo 10 ryto iki t 
vai. vakare. Nediiioj »u/

ną. Fane dily j, geredcĮf b 
aubatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare.

Garsinkitės Naujienose

Patarimai dykai Ir ailaikoma ■lapty- 
bije.

Mes kalbame IletuvUkal.

Valandos nuo 9 ryto Iki 5:80 po pla
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

NedėlfoJ nuo 9 ryto iki 1 v. po piat.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St„ Chicayo, 111, 

(Imkite «IeT*tor| Iki 12 mm i to)
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CHICAGOS
ŽINIOS

Tai buvo šaltos Kalėdos
y s i m onės sušalo. Daug 
gaisrų. Tokių šaltų Kalėdų 
nebuvo per 52 metus.

Lietuviu Rateliuose.
Draugiška vakarienė

Policistas ir banditai 
nušauti

Trečiadienio naktį dviejose 
vietose liko nušauti du bandi
tai ir policistaš; Visi trys neg
rai. Ihir vienas policistas neg
ras liko gal mirtinai suzeis-

Tai buvo šaltos šiemet 
ledos, 
cago nėra turėjusi per 52 rie
tus. Išryto šaltis sieke 6 iiii- 
psnius žemiau zero, o ir per 
visa dienų šaltis sukėsi vis že
miau zero. Tik 1872^ m. 
ledos buvo šaltesnės ir už 
vakarykščias—tais metais 
lis Kalėdų dieną siekė 23 
psnius žemiau zero.

Chicągič£iai dar buvo paly
ginamai 1 laimingi y. kitur buvo 
dar šalčiau. Taip Nevadoje 
šaltis siekė 48 laipsnius ’ že
miau zero, o Utah valstijoj 
nuo 15 iki 19 laipsn. žemiau 
i. cro.
i y vietų taip užšalo, 
ina vaikščioti ledu, 
valstijos betgi nuo

IVti-
Tokių šaltų Kalėdų Chi-

Amerikos l ietuvių Teatro Kure* 
jų ir menininkų susipažinimui 
su p. J. Vaičkum.

šal- 
’ai-

Tl tomas, 
ištraukė 

Negras pasi
šaukti, o 
Pašiliai-

Prie Van Buren ir 
gatvių negras James 
6426 Rhodes Avė., 
moterei 
leid > bėgti, moteris
žmonės negrą vytis, 
gė tuo, kad policistas gana to
li būdamas, šovė j r mirtinai 
sužeidė negrą. Negras mirė 
vos spėjus jį nugabenti ligo
ninėn.

Kitoj vietoj, 37 gatvėj, ties 
Indiana Avė., du negrai poli- 
cistai bandė sustabdyti du ki
tus nužiurėtinus negrus. Pa
starieji greitai išsitraukė re
volverius ir pradėjo šaudyti, 
abu policistus sužeisdami. Po
licistas VVilliam Ilolmes neuž
ilgo pasimirė ligoninėj, o Jei-j 
fery McKinney dar kovoja su i 
miltini. Užgicdę šaudimą at
bėgo dar trys policistai, o ban
ditai pasislėpė rūsy. Suže-is-

18 
o Utah

15 iki 49 laipsn.
Mississippi upė dange* 

kad gali- 
Ry Lines 

^didesnio

tieji nurodė pasislėpimo vietą.1 . 
Banditai dar L$ndė gintis rū
sy ,bet vienas jų 
liam iš Altona, 1 
tinai sužeistas, bet antram 
sisekč pasprukti.

George WiL 
a., liko m’ir- 

pa-

i i ‘ >Kuomet ; vakarines valstijos 
turėjo ix‘rgyventi didelį šaltį 
Kalėdose, tai ten, kur dauginu
sia galima tikėtis didelio šal
čio --iAlaskojc Kalėdos buvo
gana’šiltos: Noma, Alaska, Ka
lėdų dieną buvo 40 laipsnių 
augščiau zero.

Clijcngoje dėlei šalčio Kale? 
du diena žuvo keturi žmonės *• <u f

—vienas žmogus < * 31zsimu.se 
ki is(lamas ant slidaus sąlygąt- 

o trys žmonės s'ušalo. Už- 
policistas John ’ Mc 

kuris pcrsiskėlė galvą

Sikmailieny, gruodžio 21 d., 
Mildos svetainėje buvo Ameri
kos Lietuvių Teatro tytrejų ir 
visų Chicagos scenos meno my
lėtojų susipažinimo su p. J. 
Vaičkum, dramos tėvu, draugiš
ka vakarienė. Apie aštuntą va
landą, kuomet aš atėjau sve
tainėn jau buvo gerokas bure 
lis atėjusių J. Vaičkaus studi
jos mokinių ir šiaip svėčili. 
P-o J. Grušo orkestrą griežė 
linksmins lietuviškus ir angliš
kus šokjuH, kelioljką porų šo
kikų linksmai sau šoko. Kičk 
palaukus pribuvo ir pa Iš p. J. 
Vaičkus, sykiu ir jo trupės ar
tistai. Visoj svetainėj pasikeitė 
pas svečius ūpas, visi tokie 
linksmus, malonus, draugiški:, 
vieni būreliais šnekučiuoiasi,

Po Kvedėro kalbos kalbėjo. J. dabar gėrisi visi ir tas teatras “AŠ PASAKYSIU JUMS f 
Jankus ir;Giisiupąs. Aįūįlinkė
jo J. Vaičkui gero pasisekimo.

Po visų kalbėtojų dar kar
ią .1. Vaičkus kalbėjo plačiau 
apie scenos meną, kad kiekvie
no kultūriniai susipratusio 
žmogaus gyvenimas dalinasi į 
fizinį ir į dvasinį, būtent: f ir 
zine (žmogaus gyvenimo esme, 
lai ta, kad aprūpinti save nuo 
gamtos žaurumų maistu, rū
bais, šiluma, viela ir kitokiais 
paiankumais. Bet kultūrinei 
susipratęs ir inteligentiškas 
žmogus vien šitąja gyvenimo 
puse nepasitenkina. Jis gyve
na dvasinį gyvenimą. Ir jeigu 
žmogus rūpintųsi vien tik mais
tu, rūbais, vieta ir kitais savo 
kūno palaikymo reikalais, lai 
toksi žmogus moraliai nestovė
tų aukščiau už kitus gyvūnus. 
Bet žmogus nuo kitų gyvūnų 
skiriasi tuo, kad jis mąsto, pro
tauja, o žmogus mąsto gilinti 
įkilo, kad jis supranta, gerą, ir 
blogą, ir supraiThi gerų, ir, .blo
gą tik todėl, kad gyvena dva
sinį gyVenimą. Tas 'dvasinis 
žmogaus gyvenimas suteikė

visur žinomas. Prie užbaigos 
p. J. Vaičkuu kvietė visus lie
tuvius be partijų ir įsitikini
mų remti šį sumanymą 
Jieluvliaf darbininkai, 

: 1 iai, visų pažvalgų 
turi * ‘ ‘ “ 
nuo’alinio teatro.

Pabaigus J. Vaičkui kalbėli, 
’ p. J. Kemėšis ir*p-le Tendžiuly- 

tė sulošė vaizdelį “Žvakutė Už
geso.” Tuo vakarėlis Uiž-siibai- 
gė ir visi skirstėsi su gerais 
norais ir linkėjimais mokytojui 
J. Vaičkui ir steigėjams lietu
vių teatro. —A. Kabardinas.

KAS JJŲS ESATE”.

Tėvas pašovė suny
\lbcrl G. Andi'r.'on, i 

atsiskyręs nuo savo 
atėjo pas savo pačią, 
savo jau suaugusiais 
pietavo pas savo

vai-j 
pan <>le!* k I

v i o 
simušė
Gratb,

922 S. Morgan SI 
co 23 Fiskc SI., rąstas su- 

luščiame lole pietvaka- 
Joiin Ali- 

daržinėj
r i ne j miesto daly, 
lecht rasta sušalusį 
piie 1111 )\V. 15 St. Manoma, 
kad jis sušalo bemiegodamas. 
Times Delesky, 2507 S. Saw- 
\or Avė., 65 m., tėvas poVcis- 
to, sušalo elčj prii\ namo 251 I

I)< I šalčio buvo nemažai ir 
[gaisrų. Jų buvo Kalėdose 154,| 
daugiausia dėl berd&ig prikti

nusi rentų krosnių. $15,000 nuosto-1 
Už bu gaisras padarė Cornėll 

5510 
Gomeli Avė. 65 šeiminos turė
jo bėgti gatvėn. Kitas didelis 

t iki gaisras buvo priede prie 12 
l evas ta-1 gatvės sankrovos, 1139 S. Kals-j 

da greitai išsitraukė rcvolver] 
ir paleido į savo sūnų kelis 
šūvius, gal mirtinai jį sužeis
damas.

Paskui nuėjęs į savo darbavie
tę, Illinois* Merchants Bank, 
kur jis yra sargu, pasigyrė ki
liems, kad jis pašovė savo su 
nų ir ten nuožmus tėvas liko 
suimtas.

DIDŽIOJOJ OPEROJ 
Ateinančią savaitę operoj 

eina:

yra 
čios, 
ri su 
kais
Jennie Nrtvman, 2111* Lelam 
Avė. ir bandė su pačia Ausi

nors jo pati jo kratėsi, 
kratyti betgi jo negalėjo, 
jų užsistojo jų vyriausias 
mis Leslie Andersoh, i 9 
kuris kartu su motina ir j 
Dosniais broliais gyvena 4'

su- apartmentiniame hotelyjt 
m.

tomis kainomis)

vakari*Pirmadienio
Amore Dai I rę 
ralių meilė).

Antradienio
Din volo, 

rrt'čiaditnio vakare --- Me- 
fistofele dalyvaujant, saliaoi-

Ii d Si. Buvo užsidegęs it 
! gretimas narnas. Nuostoliai 
siekia apie $35,000. Gatveka 
rių vaikščiojimas Ilalstcd it 
Roosevelt gatvėse buvo sutruk
dytas vienai valandai. Trečias 

1 didelis gaisras laivo tuščiame 
i sandelyje 352—56 RiVer Si. 
čia gesinant gaisrą vienas ug
ningi sis liko sužeistas, o keli 
nušalo. Nuostoliai siekia $20,- 
(k)0. Manoma ,kad gaisrą pa
gimdė Irempai. Taipjau nema- 

! žas gaisras buvo šokių salėj 
159 E. 31 st. Dalininkai, ma- 

i lyl, pamiršo užgesinti eglaitę, 
i nuo kurios sale ir ussidegė.
Nuosloliai siekia $10,000*.

busiąs 
atodre-

Betgi šiandie oras 
kiek šillchuis. Nebus 
gio, bet ir nebus liek

’nui.
Ketvirtadienio vakare 

JcNvels of Madonna.
Penktadienio vakare — Hof- 

fmano Pasakos.
šeštadieny po piet — I .ak

ine.

KAS VEIKIAMA ATLETIKOS 
KLIUBE

Požėlai

šcštadieiiio vakari/ (papigin
tomis kainomis) - Cavalieria

išvažiavus j Pilts- 
i U n i versal atletikos 
lyg'* koki audra buvo 

i-įsukęs Bauceviėius. Jis’ 4en 
treniravosi ir rodė savo galy-

GRAŽIAUSIA MERGINA
Ajžmušta las “sutirpo”, .lis mėtė 

priisą, kaip tik norėjo.
savo

prie 
Mar- 
ant- 

nepažystamą
Naujiems Metams kliube ren

giama mėgėjų ristynčs. Risis

.Jau buvo rašyta, kad 
Colluge (i rovė Avė. ir 
(Įuette Rd. t rokas pareitą 
radknį užmušė 
mergaitę. | kelios poros. Prasidės- ristynės

Dabar ji tapo pažinta, kaipo apie 7 vai. vok. Taigi neužmirš- 
Angelita Učceiiiello, 4>623 Auįr- kitę sausio I dienos, 
leskit* Avė., kurią garsus 'Ru- 
<l<d|»h Valentino pemąi ^išrinko 
iš 10,000 gražiausių merginų eitis persiimti su juo ant biliar- 
kajpo pačią gražiausią Chica- do. Jisai sako, jog galis su- 
gos mergailę. I mušti visus chicagicčius. Kliu-

Ji liko užmušta važiuojant į be jis paprastai -esti subatos 
< Kirba vidurnuesty. vakarais. —Aš.

drąsino, jog iššaukia dhiciigjls

jog galis su

I Physical Health Institute
,DIL VELONIS, Ph.John Ruskin, žinomas an- 

■visi glų autorius ir filosofas, pa- 
ibižnię- sakė: “Skonis vien tik yra 

lietuviai, kriterijus moralybės. Pas- 
pnsidėti prie įsteigimo kutinis išbandymas kiekvie- 

ino gyvo.sutvėrimo yra: Ką 
jus labiausiai mėgstate? Pa
sakykite ką jus mėgstate aš 
pasakysiu jums kas jus esa
te”:* šis klausimas liečia 
kiekvieną gyvenime. Pasa
kykite man ką jus skaitote, 
aš nusakysiu kas jus esate, 

pasakykite kokią draugi
ją jus mėgstate, aš pąsaky- 

” ir Pa~
—------- Į sakykite man kokias gyduo-

Visi draugai, kurie esate pa- 'les jus vartojate ir aš pasa- 
sižadėję nuolatos remti sočiai- kyšiu kas jys esate, todėl, 
demokratų veikimu Lietuvoje, kąd pasirinkimas gyduolių 

atkivipti savo ; domesį į parodo jūsų gerą arba nege- 
kad ateinantį antradienį, rą nuosprendį, jūsų toliau 

,3Q ^d., įvyks numatymą arba lengvatiky- 
Uetuvęs So- bą. Žmonės kprie užlaiko 

Trinerio Kartųjį Vyną na
muose atsitikimuos^ įprasto 
apetito, užkietėjimo vidurių, 
galvos skaudėjimo, nemigęs 

,• kuo]x>s_ i? panAšių simptomų skilvio
............. ............L....... .. suirimų, parodo jų perma- 

.tymą dalykų. Jūsų apielin- 
‘kės aptiekorius arba gyduo
lių pardavinėtopas turi tu
rėti pilną staką TrįnęrĖr gy
duolių ir prirengjmų,' specia
liai Trinerio Cough Sėdati- 
ve, geros gyduoles nuo slogų 
ir Trinerio Liniment kuris 
suteikia greitą palengvinimą 

- atsitikimuose reumatizmo, 
kad'ik^kvtenas neuralgijos, lumbago, nuo

L. S.-D. RĖMĖJŲ DOMĖSIU! siu kas jus esate,

turi 
tai, 
gruodžio mėn. . ; 
“•Naujįeųy” .namo 
cialdemokratų Rėmėjų Fondo 
Chicagos’ kuopos susirinkimas. 
Tenai bus išduotos atskaitos’ 
už visus metus, veikęs paskirti;

kiti dar energingiau pradėjo žmogui . mokslą, ’ Poniškumą, 
šokti, suktis,,ir ncjučiomtsi ,prą- brolišką meilę ir ideališkuirią. žiūrėjimui ir turės butelinį 
leidome laiką. Tikėtai dešimtą O be žmoniškumo, meilės, bro-'ta valdj4Ža ateinantfem's 
valandą vakarienės gaminto- 'Jiskūmo ne 1 tikt0i tauta neguli tams/ 4. i,

me

Nors šiuo tarpšvenčių laiku 
ir kaip bematant Dabartiniu laiku, po pasauli- žmonės nė labai ^mėgsta lanky- 

vyrai ir moterys viską parengė nio karo, visur, visų šalių ^mčį-, ti mitingus, bet draugai priva
li* vakarėlio pirmininkė p. M. nėse pasireiškia didelis dvasi-, lo nepraleisti šio susirinkimo, 
Dundulienė pakvietė visus sve-

• čius prie! skanios, vakai'icnel;,
Kuomet gi jau buvo paduoti r‘ko j žmonės) kaip koki auto-į kitus. Draugai Lietuvoje pasi

skubini paskutiniai valgiai, po
nia M. Dunduliene pristatė pa- 

, neles Grušaitės. Viena grieže 
smuiku, kita pianu akompana
vo. Paskiau pristatė kalbėti J. 
Vaičkų. J. Vaičkus padėkojęs 
už prielankų ir draugišką pa
sitikimą, dauginus^ kalbėli pasi
žadėjo po kilų kalbėtojų, kuo
met kiti išsireikš savo nuomo
nes/ Po to kalbėjo J. Uklvcris, 
duodamas komplimentų p. M. 
Dundulienei už jos nenuilstan
tį per dvidešimtį metų darba 
vimąsi lietuvių scenos . menui

I ir atsidėkojo rengėjams už 
1 skanią, yakarįįchę Jjp sykiu pa
linkėjo p. J. Vaičkui ir Ameri
kos Lietuvių Teatro kūrėjų są
jungai geriausio pasisekimo.

Po to buvo pristatytas kal
bėli Chicagos ir kitų miestų 
lietuviams žinomas chorų ve
dėjas A. Kvederas. Savo kal
boje pirmiausia p. Kvederas 
savo širdingais linkėjimais pa
sveikino p. J. Vaičkų. Tarp 
kitko jis papasakojo: Kadaise 
mes, lietuviai scenos mylėtojai, 
slalėųi vęikalą “Ant- Dugno”; 
tą rolę, kurią aš vaidinau, — 
sako Kvedera^, aš ją vaidi
nau gerai, nes jis tarp kilų lo
šėjų publikos akyse buvęs pa
žiba. Bet kuomet aš pamačiau 
tą patį veikalą' lošiant rusus, 
Maskvos Dailės Teatro artistus 
ir kaip pamačiau lošiant, tą ma
no su lietuviais tame veikale 
loštą rolę lošiant rusą, Mask
vos Dailės teatro artistą, tai 
mane šiluma išpylė ir -nuo ta
da nustojau manęs, kad aš esu 
didelis artistas. Po to, kaip aš 
pamačiau lošiant Maskvos Dai
lės Teatro artistus, kad ir gy-. 
veuimo vilnys blaškė mane į 
visas puses, bet mano galvoje 
pynėsi mintis, kad kaip čia lie
tuviai galėtų savo scenos meną 
išauklėti iki tokios aukštumos,! 
kaip Maskvos Dailės Teatras 
kad išauklėjo Aš vis galvojau1 
iš kur čia gauti lietuviams to-j 
k j mokytoją, kuris galėtų vi
sus čia Amerikoj lietuvius me
nininkus sukuopti į bendrą kū
ną. Kaip sykis dabar-ųj. Vaįč-i 
kaus asmenyje aš matau tą 
lietuvių dailės teatro kūrėją ir 
auklėtoją čia Amerikoje. To
dėl prie šilo darbo, kiek tik 
mano gyvenimo aplinkybės man 
leis ir kuo tik aš galėsiu, tai 
remsiu ir prisidėsiu.

jos skubiai ėmė ruošti stalus, gyvuoti, bet ir visa žmonija, 
nešti indus i

nis gyvenimo nupuolimas, su- nesi reikalas, kuriam mes dar- 
smukimas, ypatingai čia ' Ame-. buojamės, yra svarbesnis u<ži

skubina dirbt, skubina1 eiki musų -pagelba, ir mes ne
Butu

matai
valgyt, skubina visur ir skubi- galime juosius suvilti 
na. žmones nuo tokio didelio pageidaujama, 1__  _
įtempimo darosi bejausmiai, rėmėjas: pasistengtų atvykti ii šalto oro ir drebėjimo. Jo- 
prie visokiu prakilnumo albu- susirinkimą ne vėliau 8 val.,iseP^ ^riner Company, Chi-
kę; visa Amerikos jaunuome- 'idant butų galima pradėt mi
nė. užsiima vien tik fiziniu ku- lingą, negaišinant laiko.
no palaikymu, muša, spardo' 
visokias bolcs, tai yra, visaip 
stengiasi lik fiziniai palail<y- 
Ii kūną, bei dvasiniai vystyti, 
auklėti jaunąją Amerikos genl- 
kar.lę tai visai mažai besirūpi
nama. O jeigu dvasinis jaunų 
žmonių gyvenirflas’ užmuštas, 
lai kokia los šafiTs ateitis? To
dėl ir lietuviai čft^kiek galėda
mi turi gelbėti. Asitvo jaunimą 
nuo dvasinio, moralio sielos 
nupuolimo. Pakelti gi > tautą 
dvasiniai gali tiktai scenos me
nas, nes scenos menas, tai yra 
žmonių gyvenimo veidrodis, 
kuriame matosi geros ir blo
gos žmonių gyvenimo pusės, 
iš ko gali dhug pasimokinti ir 
iš nupuolusių moraliai gali pa
sidaryti geri žm'6nės, naudin
gi sau ii- visuomenei.

Vaičkus papasakojo 
Maskvos Dailės Teatrą, 
lai, kad Rusijoj buvo 
dideli valdžios užlaikomi teat
rai, bet Maskvos Dailės Teat
ras: buvo ' ne valdžios užlaiko
mas, o privačių žmonių daili
ninkų, Stanislavskio vedamas 
teatras. Pradžioje jis tokiu pat 
budu organizavosi kaip ir mes 
kad čia norime įsisteigti Ame
rikos Lietuvių Diailės Teatrą 
ir po kiek melų ištvermingu ir 
intensivaus menininkų darbo,

'L. S. D. Rėmėjas.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Adam Widzes

AUTOMOBILE REPAIRING

„tli 7

■-■L.'-"
/ " . 1 ’

Lietuvos darbininkų sa- 
; vaitiųis laiįcraštis ...

SOCIALDEMOKRATAIS
Gaunamas ‘‘Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

fs— Į t I lįsi

ir apie 
būtent 
keturi

Dabar yra labai geras laikas 
prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros. Šiuo laiku 
mekanikai turi daug liuoso 
laiko.

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

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

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus.

Adam Widzes
4501 So. Califomia Avė 

•Tel. Lafayelte 9114 
dieną ar naktį

i ir tuu! iTii■v.r.rvhiirriiTrrrri ii ™

Kenosha
Lietuviai

cago, III., linki jums Islįmin 
gų Naujų Metų] •lJ::

\ .. rvy i*
.... .... „„^,^..4... .

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PaleUMynis akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste 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 $4.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Enulevard 7589 

t_________________________________

Lietuvių patarLietuvių Dentistas patar- 
naus geriau

Traukirpaa dantį ba ekarome 
Bridge goriausio nu feno. Su nzur/ 
pleitom galima valgyti kiečiau "’h msJ 
«tą. Garantuojamu |rt«ą savo aatną. b 
temas musu kainas. Sergttdta *av< 
iantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Weet 47tk Strest, 
Netoli Ashland Aso.

•karome
Su imu*/ 

mjJ 
b

iantis,

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir operai 
cijų, naujausiais budais., .

4201 Archer Ąve., Chięago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayctte 4543

.''.U ;, ;. '■ ■ -■

’s • ■ L ITT L E - 
SPINOGIZAPHS

Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge- ’ 
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai. iTS’moferys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelių — linkui Chi
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
z Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, IU.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

""II Z- M
Dr. Chiropractor ii> 

t' Akušerka
ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistu ir be opetftijijų, 
-visokias ligas vyrų, motetu ir1 vai
kų. Kurie sergate kr^ijpkitės, o 
rasite pagelbą. Patartina? dovanai 
Valandos nuo 9 ikį/lŽ^fr nuo 3 iki

8, ir nedėlioj.nud 9 iki 12.
Tel. Yards 495J< 3252 S'. Halsted St.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bile vknos 

___ sekančių dalių uali pa- 
v*iti nuo NĖR VOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukam:
---- 'SMEGENŲ
---- AKIŲ
^AUSŲ

|NORMALI V 
j NERVE k

PINCHED 
NERVE

fiP!NE OF 
MĄN

e-GERKi.es 
VRANKŲ 
V3IRDIES 
^PLAUČIŲ 
WKEPENŲ 
VCPII.VO 
WSALDG1I.Ė8 
\Y BLUŽNIES 
MINKŠTŲ 
VPLONŲJŲ 
^DIDŽIŲJŲ 

^LYTINIŲ 
NgANARlŲ

ŽARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei* mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija

3462 So. Halsted St.

Jūsų sveikata yra Jūsų
turtas

Aj-rrcTiox» or 
(oJI lr.F e****!
u -1
• > i»luivvcd 
—» BRAIU

?~*N06F.

- '-*ARMS

<^LIW

l &PLEEN
\?K1ON»Y1
\» sm m l nwi.

SLART.r
Į—----- » Gif tin Al C-RGAKS

L -»THKiKJ>& LB«i

Vito. e»MAH

Dr G Yucius, D G., Ph. C.
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak. 

Telefonus Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

AGOTA VALAllTlENĖ 
po tėvais MauruČiute

Mirė gruodžio 25, 1924, 12:30 
vai. ryto, 48 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoj 21 metų. A. 
A. Agota paėjo iš Lietuvos, Su
valkų rčdyboti, Naumiesčio ap., 
Griškadų parapijos, Tentiškių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliydime 
vyra Joną, dukterį Salomia, A. 
J. Enek, žentas, du pusbrolių, 
Jurgis ir Jonas ir puseserį Oną, 
Lietuvoj brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas 1904 So. 
48 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
gruodžio 29toj, iš namų 8 vai. 
ryto. Bus atlydėtas Į Sv. Ka
zimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dinugus .ir; pažįstaiims • 
atiduoti paškiitinį*.uutainavUnų' 
ic dalyvuut šio.sč Uudčtuv^e. :i

Nuliūdę: ,
Vyras, duktė, brolis, žentas, 
pusseserė ir husbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gru-, 
borius Eudeikis tel. Yards 1741.

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

r- ...b 1 ui

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

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos naudingas ir teisinga* 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Mihvaukee Av<

Kenosha. Wis.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

Tai yra paprasti simptomui, dėl 
kurių matymas .reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. -- Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Aye.

Įtampas 18 gatves
Kambariai 11,

Ant Platl’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

, 3-čias tiugšluH 
ir;, 16 ir 17

valančios nuo 10 ryto iki 10 vakare

* Garsinkitės Naujienose

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, _ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 

* kaipo užmetimą tam žniogųi. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums, 

Liaterinr, dantų tepalas, vak> 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustafa 
kurs ištikro šveičia nedrasky- 
dnmaa dantų cinalas — tas sun- 

* liūs uždavinį* pagalios tapo iš
rištai.

Didele tūba Listerinc danių 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite .per savo aptiekoriu. 
La m bert Pharmacal Co., Saint^ 
Loųi>, U. S. A.

31zsimu.se
GERKi.es


ViT'"'

ASMENĮ) JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EMELietuviu Rateliuose
VYRŲ

"NAUJIENOS, Chicago, III
iii fh >» ihfaiMI

šeštadienis, Gruod, 27? 1924

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

ikių ir uždegė, pagelba įkai
tintos vielos. Parakas užside
gė, bei nebuvo < kspliozijos it 
tik liek Perk nukentėjo, kaq 
parakas apdegino jam pilvą.

1;> m., 
parėjo iš 

"aisk riminės”,

Ir vėl komunistams “san 
vičiai” iš Maskvos Mokslo Draugų paskaita

Rytoj 10:30 vai. ryto, Kav- 
mond Chapely (816 W. 31 St.)

Nesenai parvažiavo kelis niė-, 
tiesius viešėjęs Rusijoj žydą’ 
komunistu laikraščio “Freiheit” ^T* J. Karalius laikys pa- 
redaktorius Aiginfls. Kaip patys skaitą ąpfe tai, kaip atsinešė 
buvę komunistai žydai darbi-į kfttaiiky bažnyčia įmoksią, 
įlinkai pasakoja, tai AJginasį 
parvežęs kelis desėtkus 
tančiu doleriu išdalinimui 
vieloj visiems komunistu 
raščiams “sanvičiu”, 1.....
žydų komunistų laikraštis 
sosi naujas spaustuves 
nas ir perka nuosavą namų. l>a-i 
bar pašerti sanvičiais komunis- 
tai galės geriau darbininkus 
mulkinti ir triubyti už bolše
vizmą. —Girdėjęs

tai

SIO|

Tai bus nepaprastai įdomi 
paskaita, kur prelegentas nu
rodys kiek katalikų bažnyčia 
prisidėjo prie žmonių tamsi ni-

mat taskmo *r mokslininkų persekioji-
tai-

V • fmasi-

mo( • —An.

Krikščionybė ir Mokslas

Brighton Park

1 113 N. \Vells St. 
Antbonv Petito
1233 N. Clark St., kur ji dir
bo, girta ir prisipažino, kad ji 
toje ‘’aiskriminejC 
tai jo,s motina,

i n v< ‘s t i ga I o r i us |xd ic i j os 
niuko Collins raštinėje, 
I tą 
lias
savininką areštavo.

prisigėrė, 
s peci alinis 

v irsi- 
nuėjo

‘aisikriminę”, paėmė ke- 
bonkas mrtnšaino ir pati

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIM V TAISYKLĖS

ir

mylimiausio vyro
18 melų kaip i.š-

JešKAU savo 
Jono žukauskio, 
važiavo Amerikon. Laukiu verkda
ma dienas ir naktis iš meiles ir 
pasiilgimo, verkdama maldauju at
sišaukti arba kas žinote apie jį 
duoti žinią, imsiu labai dėkinga. 
Pirm I8 melų gyveno Bostone, o 
paskiau Kensinglon, III. Barbora 
Žukauskienė, žvirblaičių kaimo, 
Alsėdžių pasta,• Telšių apskričio, 
Lieluva-Lilhuania.

REIKIA vyrų dęl nuvalymo 
žuvies ir kitokio darbo, 35c, i va
landą pradžiai.

Atsišaukite.
1011 W. Lake St.

' DIDELIS murinls, 2 fintų namas 
prie M arų net t e Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tiie va
nos, beržiniai tritningai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tol. Prospect 1364

DRAUGIJOS J R 
ORGANIZACIJOS

lEšKAU Jurgio Norkaus. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar 
gyvena Detroit, Mieli. Noriu kad 
atsišauldurnei, nes liiriii svarbų

A Armon:ls
1338 W. 59th St., Chicago

ĮVAIRUS SKEIBIMAI

REIKIA palyrusių shearmunų 
karpymui geležies atkarpų. Vieno 
patyrusio iearnsterio ir 1 darbi
ninkų darbui į jardą. Tiktai tie, 
kurie dirbo atkarpų jarde tegul at
sišaukia.

C'.olm Iron X Steel Co.
2034 North Southport Avė.

RAKANDAI

AURORA, ILL.
Ar žinot kokią geriausią 

1 
kų namą ant 
yra Storas 
mūrinis, ant kampo, gražioj vietoj, 
ant bulvaro, 2 karų garažas, lotas 
didelis 50x162. Viskas vėliausios 
mados. Rendos neša ant metų 
$1,500. Galit pirkti su mažais pi^ 
nigais ant lengvų išmokėjimų, 
cash $12500. Matykit savininką.

537 Galina Blvd., 
AURORA, 11 J..

ną Kalėdoms pirklį? Nusipirk pui- 
2 pagyvenimų ir d.*« 

dėl groscrio. Namas

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOJ 
Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thoįras Janulis. 8430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3321 S. Union Avė.; Nut 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 321..3 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avp., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. .3326 Union Avė.

ar

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m.: 
Pierce Avė.; 
2042 
d relė 
rašt. 
St.; 
1740 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. —• 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Av.

pirm. J. BoČiunas 2046 
padėj. A. Sabeckis 

Home r St.; nut. rašt. P. Tn- 
1626 N. Oaklcy Blvd.; fin. 

J. RadiŠauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. I’. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
.3256 LeMoyne St,STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

I linkej. (staiga 34 metų senumo. Di- 
' džiausią ir geriausia stogų dengimo Tik patyrę unijos 

samdomi. J. J. Dunne 
8411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai 
Yrft froidinis ir vidurinis 
vietrola, komodės, lovos ir 
reikalingi daiktai gyvenimui.

Kreipkitės, 2 lubos.
822 \V. 371h Placė.

setai, 
visi

PARDAVIMUI naujas 6 kamba
rių įnuro bungaloiw, gražioj naujoj 
lietuvių kolonijoj, namas randasi 
69 ir Artesian avė. Parduosiu pi
giai arba priimsiu Jotą kaipo pir
mų jmokčjlmų. Taipgi priimsiu 
c.ottage arba 2 flatų po 4 kamba
rius. Agentų meldžiu ncalsišaukti.

Savininkas A. P.
704 W. 3Lst SL, 2nd fl. front

Meldžiame visų darbuotojų, drau- ištaiga Chicagoj. 
gijų komitetų, raštininkų ir visų darbininkai 
tų, kurie duodate Naujienoms pra- Roofing Co 
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

i 1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra-: 
I nešimai dalinasi į dvi dalis: vie-
I 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;

(i:uų gule moklins hu*- rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvalkščioji-

' mus ir tokius susirinkimus, kurie

Šimtmečių šimtmečiais ėjo 
kova tarp mokslo ir krikščio
nybės, kitaip sakant tamsybė 
kovojo su šviesa. Tai buvo ga- 

i na žiauri kova: daug žmogių

Iš Keistučio Pnšelpinio Kliubo1 
darbuotės.

Pereitą nedėldienį buvo ext- laimėjo. Laimėjo ir krikščiony- 
ra sjisi rink imas Keistučio Pa-jbė — jinai be galo daug lai- 
šelpinio Kliubo, sušauktas per mėjo. Mokslas pagilino rcligi- 
atvirules dėl išrinkimo naujų Ją, pagilino krikščionybę, 
viršininkų. Susirinkimą atida-j Prot. VVrite šiame reikale 
rt pirmininkas 
ravicius. Susirinkime

atida-! Prof. VVritc 
Jonas Aleksam!- teisingai sako: “Aš tiktai ban- 

baisavi- <iau įleisti
mo pasekmės buvo sekančios: šviesoj į tą atgyvenusios savo 

Salt- laiką jovalo krūvą, 
Oža- riša moderninį pasaulį su vi- 

duramžiniai.s supratimais apie 
(se krikščionybę . .Tai yra serio- 

kem- dingas dalykas, kuris grieuja 
t ir moralybę, kurks yra 

draugijos evoliuci-į

pirmininku išrinktas Ig. 
monas pagelbininku P. 
Jas, nutarimų raštininku 
siunas, finansų raštininku 
nasis) Povilaitis, finansų 
treles — š vyta ris, 
ka*i ir Gaidžiunas, 
(senasis) Chesna, knygų pri
žiūrėtojas F. Sutkus, kontro
les komisija Kondroška, 
(Italas ir Balčiūnas, 
Urbonas, korespondentu Anta-' 
na.’1 Jusas; apšvietos komisija 
susideda iš Kondroškos, Juke
lio ir Strygos. Dabar metiniam 
susirinkimui prisieina užtvir-l 
tinti ar pataisyti kaip kokius ■ 
trukumus. Pagal naujos kon-; 
stitucijos pasididino valdininkui 
skaičius, kaip tai apšvietos ir 
kontrolės komisijomis.

Metiniame !
valo visi nariai liūtį ir ginti 
naujas mokesčių knygutes, ku
rios visiems nariams bus išra
šytos, kurie bus pilnai užsimo
kėję į kliubą. Taipgi gaus ir 
konstituciją naują, kurią gra
žiai “Naujienas” padarė. Taip
gi visos blankos priėmimui 
naujų narių padarytos naujos 
ir pritaikytos prie naujos kon
stitucijos. Pati konstitucija 
pradės veikti nuo metinio su-, 
airinkimo, kuris įvyks sausio 
I d., 1925 m., McKinley park, 
svetainėj, 1 valandą po piet.

Keistučio Pašelpimo Kliubo 
Korespondentas W. Strygas.

11!•> 4 nuii- i----o---
Markaus- religiją 
kasierius pavojumi

mino.
mėjo.

Tai žingeidi kova. Mokslas nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų. chorų, ratelių, pa-

I lapijų ii’ tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, 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 neaprubežiuojamas.

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
vintos vai. vakaro.

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUOOELIS, 
Savininkas 

4157 So. Kodžie Avė.
Tel. I.nfayello 5998

ISRENDAVOJIMUI

truputėlį istorinės

kuri dar

jai... I
Apvalyta nuo prietarų krikš- 

ą I čionybė gali daug gero žmoni 
Maršalkai ia’ padaryti.

Bibliją skaityti kaipo poozi- daug svarbių reikalų aptarti priegtam 
. .. * 1 • 1 ... , bus rinkimas naujos valdybos atei-jos veikalą kiekvienam prav.it- nahtiems 1924 m. ir užsimokėkite vi

sus užsilikusius mokesčius.
Nut. rašt. S. Gonchauskas.

Draugija Apveizdos Dievo laikys 
priešmetlnį susirinkimą sekmadienį 
gruodžio 28 d., 1924 m., 12:30 vai. po 

[pietų Mildos Svetainėje, 3146 Halsted 
I gatvė. Visi nariai pribukite, nes yra

tu, bet Biblija nėra ir negali 
būti rankvedžiu mokslo reika
luose. Mokslas ir religija — 
du skirtingu dalyku. Religija, 
ypatingai apvalyta nuo kvailių 
prietarų negali mokslui kenkti 
— religija negali niokshii pri
tarti, nė jį griauti. Mokslas 

susirinkime pri- stovi ant savo tvirtų pažinties 
ir patirties pamatų. Tie pama
tai tikrai tvirti. Religijos pa
matai — grynas asmens daly
kas, tikėjimo dalykas. Sveikas Lietuvių 
gali tikėti ką nori — 
vo dalykas.
muose jokių’ įrodymu reikalau
ti negalima;1 jokių Įrodymų, 
juose ir būti negali.

Nedėlios ryte kai 10:30 mi-

Liuosybės Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
gruodžio 27 d. apie 8 vai. vakaro, 
L. Juodvalkio svetainėj, 733 W. 
18 gal. Tarimui yra labai svarbių 
dalykų ir bus renkama nauja val
dyba <le] 1925 melų. Per' tai visi 
draugai

visi 
malonėkite pribūti laiku.

J. Danta, Rast.

Tovvn of Lake. — Dr-stė Balsas 
laikys priošmelinį susirin- 

tai' ta- *cinul subatoj, gruodžio 27 d., 8 
„ .. .. . vai. vakarę, J. Lešanskio svetainėj,
Hellgljos klausi- 4535 So. Honore St. Visi draugai 

būtinai pribukite. Bus rinkimas 
valdybos sekantiems metams.

—Valdyba.

PARDAVIMUI
Netikėtam pardavimui

Trys lietuviai nutroško
- nuo gaso

Amerikos Lietuvių Teatro kure- 
. v . . ,/*. 1 iu sąjunga turės pirmą lavinimosi

mitų prieš piet, llaymond Cha-, pamoką Vaičkaus studijoj, Mildos 
pel, Dr. Karalius kalbės apie 
kovą Mokslo su krikščionybe. 
Daktaras Karalius parodys ką 
gero krikščionybe padarė moks
le ir kiek ologo jinai padarė.

•Tai bus labai žingeidi lekci
ja. Visiems 
studentams reikėtų ateiti 
savo draugus atsivesti.

Programą papuošti prižadė
ję p-lė Brigita Paurazaitė, pia
nistė. —Kep.

. pirmadieny, gruodžio 29, 
i kaip 7:30 v. v. Prašome atsilankyti 
rėmčjus ir dailės mylėtojus.

Raštininkas

Lietuvos Socigldemokratų .Rėmė 
jų Fondo Chicagos kuopa laikys 
savo mitinga gruodžio 30 d., 8 vai.

“Naujienų” name. Visi 
i yra kviečiami da

nes šiame mitinge bus iš- 
atskaitos ir renkama val-

Mokslo Draugų vakaro, 
--- 1 * * ;r kuopos nariai 

Ivvauti, 
duotos 
dyka naujiems metams.

M. J. Mauricas, Sekr.

Čepulis, jo- pati ir jų giminai
tis nutroško nuo gaso A u 
roroje. Ačiū
I>omininkas Čepulis, jo pati padėkos 

niaus lietuviams Kalėdų dova
ną 60 dol, pinigais ir Lietuvos 
boną 100 dol. vertes.

ir jų giminaitis Juozas Man-, 
toli nutroško nuo gaso jų na-į 
m uote 650 Oliver Avė., Auro
ra. Visi jie nutroško miega-- 
mąjame kambary, kuri-ime 
rasta atdarą gaso triubelę, 
•aipjau pusiau tuščią munšai- 
no 
visi

žodis Etidejustems Vil-

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame -padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių fintas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6580 So. Rooey St. 
Tel. Prospect 3926

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
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, nedėlibj''Visą dieną.

4329 So. vVashtenąw Avė.

1ŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
Vienai ypatai su valgio pagaminimu 
ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
nuo transportacijoš.

Randasi
6637 S. Rockvvell St.

PASIRENDAVOJA didelis kamba
rys dėl dvieju ypatų arba dėl vie
nos. Kambaryj apšildytas. Yra 
dynė, elektra ir‘.telefonas.

Atsišauki l«:
1516 \V!,‘ 72nd St.' 

D-fl.
Tel. Stewart ,2577

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $1, $8 į 
savahę su valgiu.

. PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

mau-

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Geriausia vieta dėl darbininku ap

sigyventi. Daug fabrikų aplinkui* Už 
ruimą i savaitę $2.50 ir augščiaus. 
Garu šildomas, elektros šviesa.

STANISLOVAS PLATKAUSKAS 
3956 W. Ferdinand St.

Arti Crawfor<l Avė.. Chicago, III.

RUIMAS vendai vienam ar dviem 
vyram su valgiu ar be valgio. Rui
mas patogus gyvenimui, apšildomas.

Kreipk i Iles: <
4515 So. Albany Avė. 

Antros lubos

RENDA1 ruimas vienam vyrui; 
yra elektra, maudynės; su valgiu 
ar be valgio. Pątogi vieta gyveni
mui.

Kreipkitės į restaurantą.
4157 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKO

BUCERNĘ ir grosernę parduo
siu už pusę kilnos arba mainysiu 
ant loto arba cottage. Pardavimo 
priežastis labai svarbi. Atsišaukit 
greitai, nes kas pirmesnis tas 
mės.

F. G. Lucas and Co.
4108 ARCHER AVĖ.

j.', 1^1. Lafayette 510?
-------- ---

PARSIDUODA labai geras Pianas 
dėl mokinių 
kam yra 
greitai, turi 
nedėlią.

Atsišaukit
802 W. 14th PI.

$60, vertas 
reikalingas.
būt išmufintas j

lai-

dvigubai 
Atsišaukit 

vieną

PARSIDUODA kuopigiausiai pir
mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTYKLA, ŠIOKEISEI ir tt. Lis- 
tas ilgas, renda pigi. Geriausioj 
keition. Tokios progos daugiaus 
gausit. Atsišaukit tuojau.

P. J. KUTE A
1012 So. Main St., Rockford,

lo- 
ne-

m.

DELIKATESEN ir grosernė, par
duodu pigiai už $550, visas stakas, 
4 show keisai. pigiai už pinigus, 
lietuvių kolonijoj. Taipgi vogos ir 
kavos maliklis.

908 W. 35 Place

APLEIDŽIU miršta',1 turiu par
duoti tuojau kUirtpitnę krautuvę, 
grosernę, delikalesen ir 4 fialai 
gyvenimui, yra varia ir t. t. ir tuš
čias lotas, rendos į mėnesį $127, 
kaina $9500, veria $15000.

5129 S. Ashland > Avė.

PARDAVIMUI elektriklnis pia
nas, geras visokiam bizniui. Pianas 
geras ir parsiduoda labai pigiai. 
Pasinaudoki! proga.

Kreipkitės:
1338 W. 59th St.

ŠTAI PROGA
West Pullmane lotą parduosiu 

už $600 arba mainysiu ant auto
mobilio ar grosernės. Pasiskubin
kite tuojau matyti

Stanley Mickevičią
3114 So‘. Halsted St.

Tol. Boulevard 4,899

MORTGECIAI-PASKOLOJ
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais u? 
6% palūkanų ir mažą komišiną 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

240? W. Madison, Chicago, Iii.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO- 
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe A v., Padėjėjas .1. Kazlaus
kas, 920 W. 541 h PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 I*owe av; 
Fin. rašl. I\ Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 \V. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas. 3701 So. Hals
ted st. ir Nl. Juršia, 2612 \V. 471 h 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis,z 3632 Lo\ve av. — Susirinki
mai laikomi kas rnėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Viliinaitis 3154 Deng
ias Blvd; Pirm, padėjėjas . Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Mariikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Raziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 tnde- 
pendened Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Bulakas 14321 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šhn- 
k;|itis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Ukiion a v. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIU 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JuŠčius; fin. r<ISt Vinnnc W\rbno W 12
st.; 
kis; 
gis;

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 

Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de 
vynis mėnesius; augštesnį mokslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, iii. 
Comer Slst and So. Halsted Strcets

GARAŽAS 90y40, ' dėl 1f> karų, 
gerai Įrengtas, naujas namas su . . . ,
taisymo automol^iliu šapa, touring; dystes, ir kitų mokslų, 
trukus, batery sandelis, gaso, aly
vų, tajerai' ir kitos ąihulkmenos. 
Agentūra dvieju karų išdirbysčių, 
įplaukų $1760 iki. $2000 į r _ 
lysas dėl 5 metu, ivenątinis gara
žas vakarinėj daly Chicagos mies
telių, 9000 gyventojų, kaina $8500.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Box 430

vo, tajerai'
Agentūra dviejų karų tsdirnyscių, 
įplaukų $1700 iki, $2000 į mėnesį,

PARDAVIMUI BEKERNĖ
PARDAVIMUI hekernė, randasi 

ant labai gero kampo, netoli trans- 
ferinio kampo, geroje lietuvių ko
lonijoje, krautuvė pilnai prireng
ia ir daromas didelis cash biznis. 
Krautuvė bus ,atidaryta apžiūrėji
mui nedėlioj po pietų nuo 1 iki 
4.30 vai. vakare. Del tolimesnių 
informacijų telefonuokite Vincen- 
nes 0821 arba Wcntworth 3494 ar
ba ateikite į krautuvę, 1524 W. 51 
St., kampas Justine St., 1 blokas (j 
rytus nuo Ashland Avė. \

Vincas Norkus 639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Greitjur- 

kasier. Petras Paulauskas; 
I maršalka (Vincas Balsevičių, 
H marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
giob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščilis. — Susirinkimai lai
komi kas men. antrą ŠeŠtadienj, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. l^nion
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. I>azauskas 
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. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio .pirmą šeštadienį, 
Mildos syet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, afitmetiko>, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesoso ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku. <

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted Stn Chicago, UI. 
(kanp. 38-čios gatv., 2-ros lubos;

Jaunosios Birutės choro ir di
džiosios orkestrus repetici jos at.si-1 
būna kas sekmadienį nuo 12 iki 2 
n?j’, £r WH33 PL AleVgfe ir'’‘vai- KEIKIA patyrusių 6 moterų 
kinai yra kviečiami įstoti Birutėm dėl SOrtavmiO 1’egSU, gera alga, 

Yuod,K- atsišaukite panedėly į dafbą.

Bridgeportas. — “šiuomi prane- 
šame, kad Dr-stč šv. Miitmi&o Ap. 1447 Rlue Iftland Avė. 
laikys savo priešmetinį susirinki
mą subatoj, 27 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Mildos svet.. 3142 So. 
Halsted-‘ St. Bus renkama nauja 
valdyba sekantiems metams. Yra 
ir kitų svarbių dalykų aptarimui.

—Valdyba.

Moterų

Grojiklis pianas $160
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 8820 So. lx>we 
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 globojas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakara Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

Parduosiu savo grojiklį pianą, 
i'iigštos rųšies išdirbinio, 100 ro
lių. benčius ir kabinetas, paimsiu 
dalį (mokėjimo ri dalinais išmo
kėjimais

2918 Milvvaukeo Avė. 
b floor

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaą 
atlikti didelius darbus. Darbas ko‘ 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

l.*)U7 W. Madison Si

REIKALINGA senyva moteris 
prie kuknės darbo ir turi mokėti 
šiek tiek valgį pagaminti.

Kreipkitės.
M'. Janušienė, 

Willow Springs, III. 
Tel. Willow Springs 5 
arba Tel. Boulevard 3803

Aukos, surinktos Vilnijos lie
tuviams kaipo Kalėdinė dovan i 
60 dol. pinigais ir Lietuvos bo
rui 100 dol. vertės, pasitarus su 
Vilniaus Vadavimo Komitetu, 
tapo pasiųsta telegrama per M.

bonką. Policija spėja, kad 
trys šventė Kūčias ir pas- 
sumigo, visai nepajausda- 
kad paliko neužsuktą ga- Biržišką Vilniun. /

Prie jau paskelbtų laikrašty
Nepasiseky nusižudyti namie ($57.80) pridėjo dar: 

dirbtu “šautuvu”

mi
sa.

Iš nusiminimo dlc vienatvės 
Kalėdose, Max Peck, 
608 W. Adams 
nusižudyti. Bet 
ginklo neturėjo, 
pats pasidirbti, 
geležinę triubelę,
na gidą, pripilė parako, pridė
jo vieton šratų visokių jpele

V. Mišeika .$1.00
K. Sitavičius 2.00

Tariame širdingą ačiū visiems
37 m., aukavusiems, o taipogi ir “Nau- 

St., nusitarė jienų” pin-gų siuntimo skyriui
kad jokio už atlikimą perlaidų veltui.

tai bandė jį M. Jurgelionienė,
Paėmei ilgoką V. Rušlnskas.
užkimšo vie ----------------------------------------------

Garshikitės Naujienose

žin-Krikščionybė ir mokslas. — 
geidi paskaita, ar krikščionybė ko
voja sų mokslu. Prelegentas Dr. 
Karalius, (vyks sekmadieny, gruo
džio 28 d., 1(1:30 vai. ryte, Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 st. Muzi
kalu programų dalį išpildys p-lė 
Brigita Paurazaitė.

—Mokslo Draugai.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 966.3, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kiti) laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
mo bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogiis patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostmnerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygvnas.

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571

aefti

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI; už $125 nupirksit 
mano $600 vertės grojiklį pianą, 
250 rolelių ir kabinet benčius. Tu
ri būt parduotas tuojau. Atsišauki
te šiandie iki 9 vai. vakare, arba 
rvto.k nedėlidj iki 5 vai. po pietų. 

a-vtl-c STORAGE HOUSE 
/1646 W. Madison St.

RF.IKIA salesmenų. Mes turimą 
gerų vietų dėl energingų ir ambi- 
tingų vyrų; pageidaujama tokių, 
kurie turėjo pardavinėjime patyri
mą, bet nebūtinai reikalinga^ Pa- 
simatykit su Mr. Bailey. WestxSidc 
Skyrius, Nc\v Yo^k Life Insurance 
Conipany, 2nd floor, West Side 
Trust & Savings Bank Bldg., Roose- 
velt Road and Halsted Street.
• i ‘ • *

REIKALINGAS Porteris į sa- 
liįvną.

Atsišaukit
5240 So. Halsted St.

BARGENAS / 1
Pardavimui bučerne, geroje vie

toje. pigi renda, geras lysas, geri 
rakandai, ;
siu. Ką jus turite niain^nui?

9033 Cottage Grovc Avė.

parduosiu arba mainy-

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 n?.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargia 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 priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

PARDAVIMUI aptieka, 
riausia aptieka Brighton Par
ke. Turiu parduoti šią savaitę 
už pasiūlymą. Yra geras lysas, 
pigi renda. Del sutarties atei
kite po 5 vai. vakare.

Tel. Lafayėtte 1671

ge- BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Gu
lima uždirbti nuo $12 iki $20 j sa
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St. 
609 W, Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras KrisČunas, 40.37 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Kiisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunaš; Maršalka 
Vincentas Bartkus.

•d /,< .


