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Egipto armija frau Tuan - Pekino valdžios 
viršininkas

kias iš Sudano
Jo uždavinys busiąs ats teigti 

Kiną žemės vienybę.— Man
džurijos. vadas Pekine.

Karo vetera 
nų domei

Francija dovanoja baus 
iii? vokiečiu generolui

Garlaivis audroj sudaužė 
du škuneriu

Iš okupuotos Lietuvos,
Lietuvių prieglauda išdraskyta, 

vaikai išmesti gatvėn.

Britų jėgos užėmė Alek 
sandrijos muitines

PEKINAS. Kinai, lapkr. 24. 
— Tuan či-Džui, buvęs Kinų 
premjeras ir Anrtt arba mi-‘ 
Ii tarinės partijos vardas, šian
die tapo inaugurubtas kaipo 
naujos Kinų respublikos “vyk
domosios galios viršininkas.” 

t n a u g u ra v im o ceremon i j <>s
įvyko karo ministerijoj. Savo 
įtampoj kalboj 'Titan pareiškė,

Iš 4,500,000 cx-kureivių, 
tarnavusių Jungtinių Val
stijų kariuonr: nė.j, kurie, 
einant kompensacijos įs
tatymu, turi teisės gauti 
iš valdžios atlyginimą, 
iki šiol aplikacijas ai lygi
nimui gauti yra padavę 
nedaugiau kaip 1,500,000 
ve i; rnuų.

Dnitg ir l ėtinių 
i 'f’/ių nėra padalę 
kaci.ių. įtars jie

Von Nutilusius, Francijos karo 
(eismo pasmerktas kalėjimui, 
paliuosuojmias

Vieno paskandintų laivų kapi
tonas žuvo;- įgulos žmonės 
išgelbėti

tam

PARYŽIUS, lupk. 24. Fran
cijos valdžia nutarė dovanoti 
bausmę vokiečių generolui von

Meksikoj sušaudyta 17 konspi
ratorių karininkų

jos

Egipto kariuomene pasi 
įraukia iš Sudano

MandžurijosBritu karo aeroplanai 
kame 

pastebėta noram įtinu tarp 
gyventojų.

buvo nulėke į Tantali, 
buvo 
VII tos

Laikraštis Alsiassah pataria
Kairo valdžia protestuoja 

nepateisinamų Anglijos 
kalavimų. Gal kreipsis i 
tų sąjungą

dei 
rei-

valdžiai skųstis 
dėl Britanijos

lautų sąjungai 
žygių, sakyda-

tau- mas, kad nors 
sąjungos narys, 
to, kad B'ritani.i 
šauti.

Egiptas nesąs 
bei pakanką 

a ten peikiau-

Čang Tso-1 
diktatorius, h 
kino valdžios karo vaitą Vii 
Pei-Fu patampa galinga figų-j 
ra cenlralinej Kinų valdžioj, 
šiandie iš Ticnlsino atvvko i 
Pekiną. Ėang’as dalyvavo vadu 
konferencijoj’ Tientsine; tos* 
konferencijos rezultatas buvo 
paskyrimas Tuan’o Či-Džui Pe
kino valdžios viršininku.

K:'[O \ \ i juis> be kreipė- 
.»•.* Į * * ?si n 11 i » c 11 m, p .4v< I - 
ma priminti tatai licLo- 
v'nniš. (K-kni’('ivi:imš, knd 
jie naudotus savo teise 
gptili atlyginimą ir ncali- 
dčliodami paduotų vyriau
sybei tuo reikalu aplikaci-

vaitę buvo teismo pasmerktas 
metams, kalėjimo už pasisavini- 

jmą turtų Francijos teritorijoj 
didžiojo karo metais.

' Francijos vyriausybė laikos 
‘ tos nuomonės, kad persekioti 
mažesnius Vokietijos armijos 

į nusikaltėlius, jei iie ii1 aiškiai

Pranei-

ir
lu

Del aplikacijų blankų 
visokių kitų tuo reika

lu f or r na ei j ų gali m a

uiiting Office. Brd 
Ells\voilli Building.

i irusieji kaltininkai 
m nubausti.

Be to oi’ciitiinenis 
jos sferoms rūpėjo ir tai, kad
suėmimas ir pasmerkimas gene
rolo von Nutilusius’o nepadarytų 
įtakos i įvyksiančius ateinantį 
mėnesi rinkimus Vokietijoj — 
kad tatai nepatarnautų naciona
listų naudai.

NORFOLK, Va., lapkr. 24. 
N i ži n om as ga r lai v i s
smarkios audros praeito 
dienio naktį sudaužė 
ties Lape llattc.ras du ketur- 
stiebiu škuneriu. •

laike

jūrėse

Žino
nes buvo išgelbėti. škuneris 
Peny Setzer buvo beveik pu
siau perkirstas7 ir tuojau pa
skendo. o jo kapitonas buvo 
užmuštas. Paskendo ir antra-

kini abudu laivu buvo garlai
vio City of Monlgomery už
gauti. ;

Žemės drebėjimas
Du Japonijos miestu supurtyta

Gauta šiandie po pietų telegra
ma iš Kairo praneša, kad Egip
to armija pradėjiis cvakuot 
Sudaną, kaip to Britų valdžia 
savo ultimatume reikalavo.

Britų admiraltija įsakė savo 
dr< dnotui

Genr. Flores neruošiąs su 
kilimo Meksikoj

kare

Meksikos spaudoj jis pareiškia, 
kad žinios apie jo maištą, ne
turinčios pamato.

Iron Duke tuojau 
Aleksandriją, Egip- 
laivui Malava — į 

Port Saidą, o kreiseriui Sara-
dao ir dviem ardom joj iem lai- 

i Sudanu. • ’ <• '

Britų jėgos užima Aleksand
rijos muitines

v am
MEKSIKOS MIESTAS, Japk.

21. Sumuštasai kandidatas 
į Meksikos prezidentus, gene- 

užgina 
buk jis

Dr. Stin Jat-Sen atvyko i 
Japoniją

KOBE, Japonija. lapkr. 21.— 
šį rytą garlaiviu Shanghai Ma
ru atplaukė čia Kantono vy- 
resninkas Dr. Sun Jat-Sen’as. 
Prieplaukoj jį pasitiko Japo
nijos valdininkai ir žymiausie
ji vietos kiniečiai. Su laikraš
čių korespondentais jis atsisa
kė ką nors kalbėli apie padėtį 
Kinuose.

Ta įstaiga mielai apsiima 
padėti ex-kareiviains iš
pildyti aplikacijas.

$100,000,000 paskola 
Francijai išgaudyta

Snapso vagys iškraustė 
milionierio rusius

Išvogė $50,000 vertės degtines 
bandė antru kart išsigabenti 
likus j turtą

TOKIO, Japonija, lapkr. 21.
Biva ežero srity, taipjau

RAIBAS, Egiptas, lapkr. 24.
Britu aukštasis komisaras 

lordas Allenby šiandie prane
šė Egipto premjerui Zaglul Pa
šai. kad Britų 
ta isakvtnas

kariuomenei d ne
užimti muitines

pirmas 
pribausti Egiptą dėl 
mo pildyti visus An 
kalavimus už nužudymą Britu 
kariuomenės vado Egipte, Sir 
Lee Stack’o.

Egipto premjeras Zaglul 
Paša rezignavo

esąs 4 žingsnis 
atsisakv- v

Egipto kabinetas su premje
ru Zaglul Paša įteikė akaraliui 
Fuadui rezignaciją. Rezignaci
ja buvo priimta.

Naują Egipto valdžią suda
ryti apsiėmė karalius pakvies
tas senato pirmininkas Zivar 
Paša.

Naujasai premjeras yra nuo
saikus žmogus, visų gerbiamas 
ir mylimas. Manoma, kad jam 
pavyks nuraminti Britų aštru
mą ir nulenkti tolimesnius jų 
keršto žygius.

Egiptas sumokėjo $2,300,000 
atlyginimo Anglijai

Egiptas šį rytą sumokėjo 
2,300,000 dolerių, kurių Britai 
reikalavo kaipo atlyginimo už 
nužudymą si įdaro (Britų ka
riuomenės vado Egipte) gen. 
maj. Stack’o.

Kartu su mokesniu Egipto 
valdžia įteikė ir notą, protes
tuodama dėl Britų reikalavi
mo, kad Egipto kariuomenė 
pasitrauktų iš Sudano, ir kad 
Egiptas nedalytų jokios opozi
cijos Britų valdžios norams da
lykais, paliečiančiais svetim
šalių interesų Egipte apsaugo
jimą. Tokius Britų reikalavi
mus Egipto valdžia laiko 
teisinamus.

Vakar Kaire studentai 
suruošę demonstracijas 
Britus, ir po to - tuojau
kariuomenė (ėmė žygiuoti 
miesto gatvėmis.

nepa-

buvo 
prieš

rolas Angel Flores 
spaudos pranešimus, 
ruošias sukilimą.
žinių agentūra Trens; gavo i

“Nuo praeito liepos- mėnesio, 
kai i savo gimtąją 

aš rūpinaus 
tik pataisymu savo pairusios 
sveikatos. laukdamas kartu 
kol nurims politiniai įsikarščia
vimai, idant galėčiau ramiai 
užsiimti žemės ukiu. Alarmin- 
gi pranešimai apie tariamą ma
no maištą neturi ne jokio pa
mato.’’

Gen. Flores yra Mazaltlane, 
Sinalojos valstijoj. Tai yra 
pirmas jo pareiškimas, paskelb
tas spaudoj, nuo laiko kai elek- 
torių kolegija paskelbė jo opo
nentą, gen. Plutarco Calles’ą, 
prezidentu.

17 sąmokslininkų sušaudyta
Trys generolai: De la Roma, 

Raveloy ir Enriųuez, keturi 
pulkininkai ir dešimt kitų ar
mijos oficierų buvo vakar su
šaudyti Vilta llermosoj. Tabas- 
co valstijos sostinėj, karo teis
mo pasmerkti sąryšy su prane
šimais apie gen. Flores’o suki
limą. Visi sušaudytieji daly
vavo De la 1 Įnertos sukilime ir 
tik prieš du mėnesiu buvo pa
sidavė. Žvalgyba sugavo juos 
besiimokslaujant prieš val
džią.

tikSukilimas Meksikoj vis 
esąs ruošiamas

EL PASO, Texas, lapkr. 24. 
-— Prieš uždarymą Meksikos 
Darbo Federacijos konvenci
jos Juareze, asmeninis naujo
jo respublikos prezidento (’al- 
les’o atstovas Enriųuez Salcedo 
įspėjo organizuotuosius darbi
ninkus, kad esąs organizuoja
mas naujas sukilimas konsti
tucinei Meksikos valdžiai nu
versti.

Ženeva susidomėjus Britu 
Egipto įvykiais

NEW YORKAS, lapkr. 24. — 
J. P. Morgan & Co. šiandie pa
skelbta 100,000,000 dolerių 7% 
paskola Francijai buvo per ke
turiasdešimt penkias minutes 
pasirašyta daugiau nei reikėjo.

die buvo jaučiamas stiprus že
mės drebėjimas, lęsęsis ketu
rias minutes. Didelės žalos ne
padaryta.

Anatolijoj padaryta daug 
žalos; stotis išgriauta

LONDONAS, lapkr. 24.
Telegrama iš Konstantinopolio, 
'Turkijos, praneša, kad daugely 
Anatolijos miestų j r miestelių 
praeitą šeštadienį įvykęs že
mės drebėjimas padaręs nema- 

nau-

MINA UŽMUŠĖ 9 ŽVEJUS

VILNIUS [VB]. -- Antra
dienį, spalių 28 <1., Vilniuje vėl 
pasikartojo jau pažįstamas lie
tuvių kultūrinio darbo griovi
mas. Tą dieną lenkų policija
išmetė į gatvę vieną seniausių 

įstaigą. Toks liūdnas
ištiko lietuvių prieg-1 ik imas 

landa ir mokykla Pranciškonu 
niurnose. Tie murai jau arti 
dvidešimties metų buvo lietu
vių rankose; ten buvo pradžio
je' prisiglaudusi Lietuvių Moks
lo Draugija, 
šalpos Dr- ja, 
placini žinomu 
mokyk Ui. ilp-;

laikais,
šitų namų atėmimas joga iš 

Vilniaus lietuvių tai naujas 
skaudžiausius smūgis, kirstais 
musų tautai.

visoj Lietuvoj
dvildase lietuvių

Vilnius

ŽENEVA, Šveicariją, lapkr. 
24. Ženevoj šiandie pasireiš
kia nemažo susidomėjimo ir 
spekuliavimo klausimu, ar Ang- 
lų-Egipto kilusiems kivirčams 
galų gale teks atsidurti 
sąjungoj.

Einant tautų sąjungos 
lu, bet kuris tos tautų
nizacijos narys turi teises da
lyką pristatyti tautų sąjungos 
tarybai (kuri dabar gruodžio 
mėnesį laikys savo 
mą Romoj), jeigu 
kad tas dalykas 
jum taikai ir p 
kiams.

tautų

statu- 
orga-

susirinki
te k mato, 

gresia pavo 
ienis santy-

Egiptas nėra tautų sąjungos 
narys. Bet šiuo atveju jis turi 
precedentą: praeitais metais 
Turkija, nebūdama tautų są
jungas narys, kreipėsi į sekriy 
tariatą raštu, kaltindama Grai
kiją, kad ji nepildo kaip rei
kiant sutarties dėl priverstino 
gyventojų apsikeitimo, ir pra
šydama, kad sąjungos taryba 
tą dalyką apsvarstytų.

Tuo precedentu vaduodamos 
Egipto valdžia turi privilegijų 
atsišaukti į tautų sąjungą, ir 
jos memorialas butų išdalintas 
visiems sąjungos tarybos na
riams. <

FORT PIERCE, Fla., lapkr.
24. — Automobiliui nušokus nuo 
tilto upėn prigėrė važiavusia juo 
T. A. Peterson.

Paso, Tuscon, Douglas, Bisbee, 
Laredo ir Las Crucės.

Salcedo parodė ir maištinin
kų vadų cirkularus, šaukian
čius remti revoliucinį judėji
mą, kuris prasidėsiąs gruo
džio L Generolas Floros ir 
Adolpbo de lą Hucrta es»,i plu-

Pasak Salcedo, maištininkų 
kuopos besikon^cntruojančioe 
ištisu pasieniu, ypatingai EI nuojamo sukilimo vadai.

IMPERFECT IN OFUGINAL

DIUNKER1K, Francija, lapkr. 
22. Žvejodami jūrėse frąn- 
euzų žvejai tinklais sugavo mi
ną. Išvilkta j valtį mina eks- 
pliodavo ir devyni žvejai buvo 
užmušti.

ORHS
('.hieago ir apielinkė.—- Šiai 

dienai federalis oro pranašas 
skelbia: gražu; maža atmainos 
temperatūroj; vidutinis, di
džiumoj šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 28° F.

Šiandie saulė teka 6:50, lei-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 24 d., užsienio pi

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

Anglijos, t sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų .........
Italijos, 100 lirų .........
Francijos, 100 frankų .... 
IVilkijos, 100 zlotų ...........
Norvegijos, 100 kronų $14.85
Olandijos, 100 markių ........ $40.19
Suomijos, 100 markių ............. $2.52
Švedijos, 100 kronų . ........... $26.87
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.29

. $4.64 
.. $4.82 
. $17.64 
.. $4.34 
... $5.26
. $19.25

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litu kurdas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip

50 ‘
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centui paštu išalidų už kožuą siuntinį 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų dauginu.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litai 
litų

72.00
82.25
92.50

102.75

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25 
51.5(1

BEVERLY,, Mass., lapkr. 24.
('Jiica-gos milioninkas Jo- 

s.eph L'fi(,er turi priežasties pa
siskųsti dėl ‘Tumrunerių.’’ Pra
eita šešetadienį iš čionykščio 
jo palociaus rusių degtininkai 
pavogė didžiausią “liodę” ge- 
liausios prieŠprohibicinės deg
tines, vynų ir šampanų, vertes 
už 50 tūkstančių dolerių, o pra
eitą naktį degtines plėšikai 
vėl atlankė jo rusius ir išsiga
beno likusį gėrimų turtą, ver
tes 10 tūkstančių dolerių. Tik — šiaurinės Minnesotos 
šį kartą plėšikams nepavyko.1 šiaurinio. Michigano gelžies 
Astuoni vyrai, kurie tą grobį 
buvo jau besigabeną troku, bu
vo sulaikyti policijos. Plėšikai 
betgi nuveikė poh’cistus, atėmė 
iš jų revolverius ir, įsėdę j 
policijos automobilį, nudūmė,1

Pakraščių komitetas. — tren
ku spaudos žiniomis, Varšuvoj 
netrukus bus atnaujinti tam 
tikros komisijos darbai pakraš
čiams tvarkyti. '

Pirmuoju programos punktu 
numatoma paskirti pakraščių 
reikalam- valdžios delegatą su 
vicc-ministorio teisėmis. Be to, 
bus peržiūrėta vyriausybes 
programa rytų irt vakarų pa
kraščių atžvilgiu visose gyve
nimo srityse.

Tikriausiu kandidatu val-

ža žalos, (’cake. suardyta 
ja geležinkelio stotis.

Padidins gclžies kasyklų 
operacijas

1>1 L-UTI1, Mainu., lapkr.
Šiaurinės

sykių kompanijos skelbia, 
jos planuoją

NORVEGAI PLANUOJA 
SKRISTI J ŠIAURĖS 

POLIU

KRISriANIA. Norvegi 
kricio 21. Aviacijos 
nantas Rilser-Larsen 
Di< trichson pasirašė 
tą dviem Dornier’o 
nam, kuriais jie ruošis 
č.iais metais 1 skristi 
polių. Ekspedicijai 
siąs kapitonas 
sen’as.

konlrak- 
ae rėpia
nt einu n-

i šiaurės1 
vadovau-!i

Roald Amimd-!

ANALFABETIZMAS
LIETUVOJ

KAUNAS LŽj. — Gen trali
nio Statistikos Biuro daviniais,’ 
daugiausia analfabetų Lietu-, 
voj yra 'Trakų ir Kretingos ap-Į 
skrityse, būtent: 5.5,3 nuoš. ir 
51,7 nuoš. visų gyventojų, o 
raštingų Kauno mieste ir. 
Biržų-Pasvalio apskrity, bū
tent: 67.9, nuoš. ir 67,5 nuoš. i 
Mažiausias analfabetų skaičius 
yra . piliečių tarpe, turinčių 20- 
29 riT. amžiaus, būtent: 20,4 
nuoš., o daugiausia — turinčių 
60 m. ir daugiau, būtent: 57,3 
nuoš. Iš Lietuvos piliečių raš
tingumas daugiausia išsiplėtęs 
latvių tarpe (67,1 nuoš.) ii’ 
mažiausia rusų tarpe. (30,5. 
nuoš.) j

džius delegato vietai užimti 
minimas buvęs vvrimuvbes de
legatas Vilniuj V. Romanas.

TEKSTILĖS FABRIKAI SU
MAŽINO DARBININKAMS

PORTLAND, Me., lapkr. 24.
21. Maine valstijos tekstilės fabri- 

ir kai Briddeforde, Saco, Lewisto- 
ka- ne, Augustoj, 
kad 1 \Vestbrooke ir Brunsivicke

žymiai padidinti skėlė darbininkams algas 10 nuo- 
kasyklų operacijas žiemos me- širncių. Tuo algų nuskelimu 
tu. paliesta apie 13,000 darbininkų.

Wattervillėj', 
nu-

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50 CENTV
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

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

IMAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St., hieago, IIL

V
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15c

sėjimo,

25c
■> 1

Mes turime pilną pasirinkimą ne
svaiginamų gėrimų visokių rusių. 
Pirkite jūsų švenčių pirkinius čio
nai.

vTt’apo Win, gardus gė
rimas, kvorta

Dates, gražios, naujos 
Hallowie, svarui

Gerai ištaisytos žąsys, svarui

New Engiami mince mėsa
2 .-'Varų pakelis

Alola tomeidė.s 
klanas

l’orevvuarter veršiena, pienu pene 
ti veršiukai, 1 nur

Riešutai, maišyti, 
.^įmaišymui, 
svarui

dulk mince mėsa, su 
oramly, svarui '

goriausių
27c

Kiaušiniai, geri No. 1, iš fannų, 
blskj laikyti sandely, 
tuzinui

svaro kianas,
65c

23c
ir augščiau

prikimštos dates, prikimšti su 
ilgomis ir riešutais,
svarui wwV

šviežias kumpis, mažas ir liesas, 
geras kepimui 
svarui

Hickory riešutai, ekstra 
dideli, svarui 
juodi wainuts, švieži 
svarui

27c
ekstra geras,

38c
nei a geresnės

Pork kepiniui, (pe
čiai), svarui
Pot Roast, labai ge
ras, svarui

Išpardavimas
UTARNINKE IR SEREDOJE 

Ketverge krautuvė bus uždaryta 
Grynas maistas dėl jūsų padėkavonės dienos piety.

5c 
7c

Vaisių salad, No. 2!a kianas, Lib-
by, geriausios rųšies
kianas_______ "t V V
New Engiami mince mėsa, svaras 
stikliniame slovikely 97a
tipktai fa ■ V
Grandžių iv lemonų žie-
ves, svarui _ WwU
Citrinų žievės, sukianuo- 
tos, svarui____
Phenix Pimento suris, žinomas 
Herkimer county, 
svarui www
Del Monte pyčės, Nu\ 2'š
kianas, kiekvienas VfaV
Libby’s 1 ineaple, No. 2'u
kiana.', supjaustyto.-. WWV
Telmo prezervai, 16 uncijų .slovi- 
kasr parinkto skonio,
kiekvienas fawV
Pa\ašarintai grybai, naujai im
portuotas tavoras, 1
svarui . _ ____ *•* ■ ■****
Raudonos vyšnios, 7 uncijų 
butelis, kiekvienas favV

None Such, saldus komai, 
No. 2 kianas, 2 kianai wwlr 
minoro vynuogių syvai, C/Įa 
kvorta_ __

Galionas $1.85
Alola sifteil žirniai, 1924 pack, No.
2 kianas, kiek- 1Qa
vienas _  . .
.jalaga Cluster razinkai, 20 unci
jų panelis, importuotas AR C 
.avoras

Z5c
□alaus agurkai. Libby’.s Iftf*
'■oriausi, tuzinui : IVV
Nevv Yorko obuolių' AQa
Cider,-galionui
Sviestas, geras, Wi.seon.sino svies-- 
unyčios, 4ZC'svarui "<faV

vi.Makaronai, geriausios rųšies, 
šokių miel ų, "f Ea
svarui .• IvV.-

59c
kalakutai, ekstra fancy, OQ1/>A
svarui faw

Angliški riešutai, 1924 
minkštais kevalais, 
svarui
Riešutai, Brazilijos riešu
tai, Naples, svarui 
.<>■ eicariškas guri 
importuotas, 
svarui
Kava, “Our Best”.
už jokia kainą, 3 svarų (P 4 A C 
kianas * •
Slyvos, ekstra geri vaisiai, ekstrų 
didelės miero.s, Of| p
svarui __favv
Heinz slyvai ir f y gos pu- 4Qp 
dingai svaro Rianas

25c
Alola tomeidis, No. 2 kie- IEa 
nas, kiekvienas I w v

_20c
Razinkai, be sekli], 
svarui.
Pumpkii', No. 3 kianas, gerai pri- 
pakuotas, kiek- -j <> p,
vienas I W V
Strdined midų 
grynas, kiek
vienas
Kimelis Berlyno styliaus, kvorta 
butelis, kiek-
vienas wVw

virimui vištos, šviežiai 
ištaisytos, svarui 
?a\i'.sariniai viščiukai, šviežiai 
.štaisyH, 29-0
svarui____ **
dindųuarter pavasarinė
aviena, ,svarui fawv
Jindųuarter veršiena, pienu penė-

17/2cii veršiukai, 
svarui
Native Bound steak,
■varui
No. I sugar eured kumpis, hieko- 
y rūkytas, >1 9(4C

>vai u i * ** w
Zeršiea Chops, *1 R A
įvarui _ Į vV
Be kaulų, rūkytas butts, £Į)Cp 
įvarui faww
Roll Rib kepimui, 
svarui

13 c
12 c

Lietuviai pardavinėtojai gerai patarnauja.

Saugumas namuose
Girdime labai daug apie indus

trijos pavojus, apie gatvių pa
vojus, kuriuos automobiliai at
neša, bet labai bus nuostabu su
žinoti, kad pusė visų netikėtų 
mirčių Jungtinėse Valstybėse 
pereitais metais atsitiko namuo
se. Nėra skaitlinių, kurios da- 
rodytų kiek lengvų ir pavojingų 
susižeidimų namuose atsitiko.

Puolimai yra priežastimi dide
lio nuošimčio nelaimių namuo- 
se’ /Puolimai, nuo kopėčių ir kitų 
dalyku panašiems dalykams var
tojamų.

Puolimai nuo laiptų, kurie 
yra pajužę arba neturi užsitvėri- 
mor

Puolimai ant slidžių grindų, 
arba perpuolant ant žaislų, ku
riuos vaikai neatsargiai palieka 
po kojų.

Puolimai nuo balkonų neturin
čių tvirtų tvorelių.

Puolimai j neuždengtus šuli
nius.

Viršminėtos ir kitos nelaimės 
namuose galėtų būti išvengia’ 
mos, jeigu jos butų permato
mos. Neapsižiūrėjimas gali bū
ti priežastim tavo ir vaikų su
žeidimo.
Gazolinas ir iš jo kjlanti pavojai

Natūralu j temperatūroj gazo
linas išgaruoja. Kuomet gazas 
susimaišo su oru proporcijoj V/t 
iki gazo dalių su 100 oro dalių, 
toks mišinys yra eksplioduo j an
tis. Garas yra sunkesnis už orą 
ir sustoja prie grindų ir langų 
atdarius nevisuomet atmosferą 
išvalys.

Visuomet yra pavojinga valy
ti drabužius gazolinu namuose. 
Jei taip daroma kambarys turi 
būti labai gerai išvėdintas jau 
neturi būti jokios ugnies, nei 
kibirkščių. Paprastai drabužių 
trinimas, ypatingai šilko, vilnų 
arba kailio iššaukia kibirkštis, 
kurios gali būt ekspliozijos prie
žastim.

| Gazolinas niekuomet neturi 
būti laikomas viduje, nežiūrint, 
kad ir blokinėse butų supiltas. 
Laikyk ji garadžiuj ar sandėly 
pažymint ant blokinės, kad ten 
yra gazolinas.

Gazolino pečiai pavojingi. 
Pirm vartojant jį namuose, pir
miausiai perskaityk savo ap- 
draudos raštą.

To paties gali atsiekti varto
jant kerosiną, kuris yra daug 
saugesnis. Jei vartoji gazoliną 

Į lauke, niekuomet nepripilk tan
ko, kuomet pečius degą.

Pradėti arba paleisti automo
biliams mašinerijas uždarytam 
garadžiuj yra pavojinga, dėlto, 
kad gali atsirasti mirtingo “car- 
bon-Monoxide” gazų, kurie ga
li būti ligos ar mirties priežas
timi.

Buk taip-pat atsargus, kuo
met vartoji gazoliną, kaip ir su 
paraku. Abu yra pavojingi.

Kau kuole nėra užtektinas ap-

saugdjiftWS bonkutėj turii^idj 
nuodus. BeVeik kiekViehas vai
kas bbnkiites, kiiriės jain priei
namos. Dėlto reikia iiuodus lai
kyti atskiroj šėpelėj, kini vi
suomet yra užrakinta.

Net užaugusieji turi būti ap
saugojimui nuo nuodų. Daug

žrfibhių rinkta užgėrę
nuodų. Atskira šėpelė nuodams 
išvengtų dailg klaidų.

Nuodai turi būti teisingai pa
ženklinami, kuomet perkami ir 
turi būti laikomi tose pačiose 
bonkut6.se.

[FLIS]

WBANSEN~~'

Jis Pasunkėjo 13 Svaru
Jaučiami Labai Dėkingu

L. R. Taylor iš Willow Bend, W. 
Va. rašo; “Aš dėkavoju Jums už pa
galbą, kurią esmi apturėjęs iš Jūsų 
gyduolių. Aš netiktai atgavau svei
katą, bet ir pasunkėjau 13 svarų. Aš 
dabar jau imu ketvirtą bonkutę Nu- 
ga-Tone. Mano gyvastis priklauso 
nuo Nugą-Tone, todėl ąš jaučiuosi, la
bai dėkingas”.

Musiį skaitytojai atras Nuga-Tone 
neblūdingą, malonų ir Reiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną. Jisai suteikia tinkamą miegą, 
stimuliuoja kepenys, ir labai gerai re
guliuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga
rantuotas jog patenkins jumis, arba 
gražinama jūsų pinigai. Pastebėk ga
rantiją ant pakinko. Rcdomenduoja- 
nias, garanutojamas ir pardavinėja
mas per visas aptiekus; arba'prisiųsk 
$1.00 ir gausit tiesiog iš National 
Labaratcry, 1011 So. Wabash Avė., 
Chicago, III.

Doctor M. Robinson
, . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NORTHWAY 1533
11 iki 2 ir (F.80 iki 7:80 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

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

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

Tel. I^fayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaf

M. Yuška,
8228 W. 88-th St„ , CMeago, III.

AS TA 
ŽINAI)! O'

‘‘Rūkymas Turkiško Tabako įver- 
tintdš po vis# pasaulį. Tų sakau 
(Jeltę, kad apkeliavau .žemę ir ma
čiau dailius Turkiškus lapus, ko
kie vartojami dirbant HELMARS, 

’ rūkant daugelio žmonių.?;,; y... .
/.M-

Tabakas garsus per 
dėl savo grynumo, 
saldumo ir skanumo.

HELMARS daromi iš gryno Tur
kiško Tabako. HELMARS supa
žindins Jumis su smagumu rūky
mo Turkiško Tabako cigaretų for
moje.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynu
tes, kad nelužtų ir užlaikytų gam
tos skanų Turkišką kvepėjimą.

Turkiškas 
šimtmečius 
minkštumo

Kaip kiti, taip ir jys džiaugsi
tės permaina i Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškij cigaretd pasauly.

BOXES cf 10 oi-3O

ELEKTRA
ivl»9ą ir pajUgą sąvadam* | ianaa Ii natsjna namaa, ’to*'- 

hiVM. Cnab arba ant Ihnokljimė.
Pi r matini Ltetaria ^lektroa Karroraeija Amerlkoja

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ lae.
A. BARTKVS, Prw.

16l» w. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chteao.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
•5 centus. Jie yra la- 
»ai puikus ir patogus 

nusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduddant šįdskelbimę ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Ši Chicago, III.

* č
*

1

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., 

CHICAGO, 1LL.ALPA
Dohemian Importuoti Apyniai su 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada
ryti turtingą ii 
gerą gėrimą 
Mes turime vi 
sus kitus ap\ 
nius ir salykh 
ir skystimų iš 
sunkimus. Klau 
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Eitract Go.
2128 W. 47 St. 

Phone Lafayette lt04

llllllllllllllllllllllllllllllh
Phone Lafmette 6147

LIETUVIŠKA APTEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampos Albany Avė.

Sjieeiaiiškumas išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo- 
,i loilct setai ir perfiumai iš l'ran- 
cijos ir kitu saliu.
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
ŠTAI BUDAS KAIP IŠ

GYDYTI BUPTURį
Puikus pačio - namie - gydymas kur 
kiekvienas gali gydyti savo rupturą, 

didelę ar mažą.

Nieko nekainuoja 
bandymas

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

Nedaro skirtumo kaip bloga butų 
ruptura, kaip ilgai jus ją turite, ir 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu
mo kokias rųšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo šio dykai bandvmo ir gydymo. 
Jeigu jųš manote, kad jau nebegalite 
išsigydyti arba turite rupturą tokią 
didėle, kaip dvi kumstys, ta puiki gy
dymo sistema taip . sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsite 
tuo magišku budu gydymo. Ji pa
gelbės'atgaivinti tas vietas per ku
rias ruptura perėjo kiaurai ir jus la
bai greitai galėsite dirbti tą darbą, 
kokj jus dirbote pirmiau, kol jus ne
turėjote rupturos.

Tūkstančiai žmonių kurie kentėjo 
skausmus dėl rupturos nuo visokių 
geležinių ir pilietinių diržų, dabar 
džiaugiasi fiiiosybe ir nebeturi jokio 
pavojaus nuo rupturos.

Jus galite gauti dykai bandymą 
dėl tu puikaus rupturų sustiprinančio 
prirenghno, tik atsiųskite savo var
dą ir adresą pas

W. A. COLLLNGS, Ine, 
100 B., ColJings Building, 

Watertown, N. Y.
Nesiųskite pinigų. Bandymas dy

kai. Rašykite dabar — šiandien. 
Gal būt išgelbės jumis nuo dėvėjimo 
diržu \isą gyvenimą.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu. i
T AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktųjų.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenotoms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištiko'įšvęiičia nedrasky
damas dantų enndcs —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš- 
rištas.

Didėle tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pliarmacal Co^ Saint 
Lovis, U. S. A.

NORĖDAMI-
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-g 
NVTJ VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S. L FA8I0NAS C!)

809 W. 351h SL Chicago į
Tel. B< levard 0611 ir 07.4 M 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir?
Parduodam Laivakortes. ** į

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Drarbom SU Rocm U 11-12 

Tel. Central 4411 Vii. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tai. Boulėvard '.810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idec 
daną vakarą^ išskyrus ketverge 

Nedaliomis nuo 9 Ud 12 ryto

K. JURGELIONIS
advokatas

127 N. Dearbom SU Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Yards 9141 ir Yards 6894 
Panedelid vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas

kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAIICH£S
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: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis vis^ dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą 
vojimo ■ apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Rooru 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nao 9-0

Veikli rai s »
<301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedčlio ir 
Pitnyčios.

“rT.-.-: - • ---- —-- *

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Leavitt Et.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- [ 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. į 
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.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 8. Dearborn 8t., Te). Randuiph 326] 

Vakarais: 2151 W. 22 St. nud 7 Iki 0 
Telefonas Roosevelt 9090 

Namu telefonas Canal 16C7
v - . Z

Tel. Dearborn 9057 I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridurmiestyj:
/ Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cdr, WasUngton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
SS..... ........

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

23 Su. La Šalie St., Room 530 
Tėl. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St, Chicago
? Tel. Yorde 4681

I A. E. STASULANI |
■ C, ADVOKATAS
■ 77 W. Washington St. Room 911 9
. Tel. Central 6200
I Cicero Utaminko vakare
■ 1314 S. Cicero Av. l.Cicero 5036 B 
9 Ant Bridgeporto Seredoj nuo ■ 
r 6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 V. ▼. h 
į 3236 8. Halsted SL T.Bovl. 6737 9■ 3

bonkut6.se
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Minčių žiupsnelisIN LIETUVĄ

Auction Sale

ore
2256 West 22nd StreetKOSULYS

Telefonai i

NORT

Kainos: 25 et, ir 50 et

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

CLEVELAND

Lietuvon ant

KALĖDŲ
NAUJIENŲ PALYDOVU

LEVIATHAN CRUODZ.O 6-tą
Prancūziškas Daktaras

NAUJIENOS
neliečiamy-

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLrusiškos maudynės

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexe) 919)

suprasti ta 
labai realiai.
kasyklos ir

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

4643 So. Michigan Avė 
TeJ. Kenwood 5107

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Severa’s 
Cough 
Balsam

ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms 
Kreipkitės j Naujienas ir busit' aprūpinti visais rei
kalais

Jei manai važiuoti ’ Lietuvon apsilankyt ar gyvent 
važiuok su

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau 
siu U. S. Laivu .

TERPENTINAS
TVOJAU PRAŠALINA 

REUMATIZMĄ.

DR. SERNER, 0. 0.
Lietuvis Specialistas

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėt# rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

Ruimai ir lovo* 
Didelis prūdas

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

sav.
Chicago, III

sveterių, vyriškų skrybėlių
Par- 
Mel-

Pasimatykit su musų vietiniais 
agentais arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 Iki 7:30 vakare

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phonf 
Lafayette 0075 Valandos 2-6 vai 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phon* 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry 
to, 7 iki 8:30 vakare Del specialių 
■utarčių telefonuokit Prospect 0610

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

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

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
x LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

Ateikite apžiūrėti dieną, 
o vakarais galite duot 

pasulymus.

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

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

Specialistas kraujo .odos, chronil 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10 
Sedėlioj nuo 2:80 ik) 4:80 po piet

Biuras 4201 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
•finas: 3103 So. Halsted SU Chicags 

arti Sint Street
valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

NAUJA KRAUTUVĖ
Užlaikom vyriškų ir moteriškų čeve 
rykų. ' ‘ _
marškinių ir kitokių aprėdalų 
duodam už žemiausių kainą. 
dŽiame atsilankyti ir susipažinti su 
savininku ir gauti gerą patarnavimą.

J. SHALTIS’, 
4943 West 14th Street, 

CICERO, ILL.

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

iki 2 vai. po pietų

Fel. Blvd. 81M 
M. Woitkew1es

BANIS 
AtfUftERKA 

ruriu patyrimų 
’asekm ingai pa 
s nauju mote
ims. prie gimdy 
no kiekvienam* 
tsftikime. T®| 
ria ypatišk* pri 
•iurėjimą. Duodi 
•atarimus mote 
ims ir raergi 
nms dykai.

3113 South 
Halsted St

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandosnuo> 9 ryto iki 9 vak 

Nedėlioj pagal sutarti 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO. ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 112 dieną.

8410
Vai. j 9—10
Spėriai: Nedėlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

_ _ RMAN 
—LLOYD—■
švęskite Kalėdas Namie

Važiuokite per Bremeną laivu
S. S, COLUMBUS

Didžiausias ir greičiausias Vo
kiečių laivas, arba kitais laivais 
šios linijos.

Išplaukimai 
lapkričio 27.

Gruodžio 11.
Puikus trečios klesos kambariai

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46tb St. Chicago. III

Lenkijoj atsitiko vienas da
lykas, kuris murąs primena bau
džiavos laikus. Tiesa ne kan
kinimais. ne dvaru darbais, ne 
baudžiauninkų šaudymais, o tik 
vien kukliu bruoželiu, būtent di
dikas pardavė kitam didikui į- 
monę su visais ten dirbusiais 
žmonėmis. Ir tai ne bet kokie 
mažmožiai. Kas tie tokie didikai? 
Na gi pp. 1. Paderewaki’s ir V. 
Korfanty’s. O pirkimo pardavi
mo objektas —didžiulis “Rzecz- 
pospolitos” dienraštis, kuris iš
leisdavo tris numerius i dieną: 
rytinį, vakarinį ir atskirą bend
rąjį. Suprantama, kad tokiame 
dienrašty turėjo dirbti daug 
žmonių ir ne bet kokių: vyriau
siuoju redaktorium buvo St. 
Stronski’s, seimo atstovas ir žy
mus publicistas politikas, ten 
bendradarbiavo daug kitų įgtb 
dusių ir lenkų publicistikoj uži
mančių nepaskutinę vietį. Štai 
šių žmonių visai nesiklausdamas 
1. Padere,wski’s ima ir parduoda 
visą įmonę. O juk laikraštis 
tai nėra kokia krautuvė: laikraš
tin įdedama visa siela, per tai 
jame dirbą yra bent moraliniai 
jo savininkai. Ne taip patrakta- 
vo laikraštininkus lenkų kapita
listai. DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 17 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labo* f 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų. Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro Nedėliomis nuo 10 valar 

4os ryte iki 12 vai po piet
Telefonas Midway 2886

Di. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL. .

prasidėjo streikai, taip kad nu
kentėjo visi tie, kas tų turtingu 
sričių giminiais naudojosi, o 
naudojosi jais ne vien Vokietija. 
Toliau kas anglams nepatinka— 
tai visų Lenkijos turtų ypatin
gas slidumas, pastebimas 
paskutiniais laikais; vi
sų pelningesnių jų įmonių, ka
syklų, fabrikų, dribtuvių akcijos 
vis labiau ir labiau koncentravo
si... prancūzų rankose. Ir išeina 
kad atiduota ne Lenkijai, bet 
kam' kitam. O tai ištiktųjų 
klaidos esama, ypač kad duo
dant tos intencijos buvo kaž 
kur pasislėpusios —M. K.

I’ei. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

Varšuvoj kilo skandalas. Su
bruzdo laikraštininkų draugija 
(Sindikatas), “Rzeczpospolitos” 
bendradarbiai visi alei vienas at
sisakė dirbti, nes pasijuto labai 
įžeisti ana tranzakcija. Kai kas 
dar abejojo. Bet pasirodo spau
doje, toks pašnekesys: į klausi
mą gaunama V. Korfanty’o at
sakymais:

—Ną taip. Nupirkau “Rzecz
pospolitos” dienraštį ir spaus
tuvę.

—O personalą?
—Personalą taip pat; jis ne

bus pakeistas. Nors apie tai —• 
po valandėlės priduria p. Kor
tam! v’s—konkrečiai’ nesikaibė-

“DIRVA
3352 SUPERIOR AVĖ.

Reikalaukit Naujo 1925 metą 
‘Dirvos” Knygą ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

Nebeliko jokio abejojimo. At
sitikimas musų laikais negirdė
tas. Kilo visuotinis pasipiktini
mas. Vyriausia red. St. Strons- 
kis įdeda į paskutinį savo reda
guojamą numerį straipsnį atsi
sveikinimą, pavadindamas: 
“Kupno i spredaž”. Jam pritaria 
visas personalas. žurnalistų 
sąjunga paskelbia baikotą. Apsi
žiūrėjo naujas savininkas, nu
merį su atsisveikinimu sukon- 
fiskavo, vos maža jo dalelė te
buvo paskleista. Visa Varšuva 
apie tai dabar ir tekalba. Visa 
spauda sutartinai nupeikia J. 
Paderewskio (to paties buv. 
premieio, garsaus pianisto vir
tuozo) žingsnį, kuriuo jis paro
dė nedaug pažengęs pirmyn nuo 
baudžiavos laikų. Del V. Kor
fanty’o jau daug mažiau besi
stebi, nes tai esąs naujųjų laiku 
“dorobkevičius”, iš neturtingo 
inteligentėlio staiga pavirtęs 
stambiu kapitalistu ir per tai iš 
jo “moralės” esą mažiau tega
lima reikalauti.

Buv. “Rzeczpospolitos” ben-x 
dradarbiai išleido naują dienraš
tį “Warszawianką”, kurio Nr. 
1-me plačiai aprašoma įvykusi 
tranzakcija.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.2 
3333 So. Halsted St.

Sustabdo tą rcumatiŠką skaudėjimą 
tuojau! Tegul Turpo, Terpentino 
Ointmentas įeina giliai i skaudamą 
vietą ir prašalina jį tuojau. Turpo 
ir reumatiški skausmai nesimaišo. 
Kuomet Turpo ateina, skausmai pra
sišalina.

Mokslas sako, kad niekas nepugeib- 
sti taip greitai, kaip terpentinas. 
Naujas išradimas, Turpo, turi savyje 
visas misteriškai, gydančias jėgas su 
kitomis geromis gyduolėmis. Su to
kiu tikrumu ir greitumu jos veikia, 
kuomet patrinate krutinę arba gerklę, 
mažas terpentino garas yra tuojau 
pastebimas ir kvėpavimas palengvėja.

Turpo prašalina reumatiškus skaus
mus Juojau iš jūsų kūno! Taipgi grei
tai prašalina slogas, skaudamą gerklę 
ir krupą. Prašalina bronchitį, lum
bago, neuralgia ir katarą. Jis nepa
daro pūslių, nenudegina ir nenudažo.

Kam nerimauti ? Kam kentėti ? 
Kam vaikščioti su skausmais? Tegul 
Turpo prašalina jūsų skausmą. Nu
sipirkite Turpo šiandien nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. Nebūkite be to terpenti
no Ointmento kuris turi savyje gy
dančias jėgas Menthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c. slovikelis.

Viename šių metų Tautų Ly
gos sesijos posėdy Anglijos pre
mjeras kalbėdamas apie Didžio
jo karo pasekmių likvidavimą ir 
apie ginčų sprendimą yra taip 
prasitaręs: “Silezijos atidavi
mas Lenkijai yra klaida.” Tai 
buvo nauja ir drąsi mintis. Ji 
padarė įspūdžio. Ypač nejauku 
buvo lenkų atstovams. Tiesa, 
Lenkijos atstovas viešai nerea
gavo j tai, bet už kulisų daryta 
žingsnių. Vėliau pranešimuose 
tas įspūdis buvo stengtasi su
mažinti. Trenku visuomenėj bu
vo išreikšta nepasitenkinimo, 
kad min. Skrzynski’s nepareiš
kė protesto prieš tokį “negirdė
tą” Lenkijos sienų 
bės pamynimą.

Kaip gi reikia 
klaida? Pasirodo 
Puikiai dirbusios 
dirbtuvės vokiečių šeimiiiinkavi

Pradžia nuo 7 vak. iki 10 v. v.
Išpardavimas tęsis kas dieną 

iki bus išparduotas visas atakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

IŠTAISAVOJU VISKĄ, PARDUOSIU IS AKCIJOM
Jevvelry, Diamonds,

Silvcrw-.u-<‘

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ii- toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali* 
atyda atkreipiama i 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 Boulevard 7589

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirfžę tar
nauti lietuviams.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus Ir marių druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialia 
moterų aeredoma.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St

MR. HERZMAN"1 
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

netų kaipo patyręs gydytojas, chl 
'urgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Iiga» 
^yrų, moterų ir vaikų pagal nau 
įausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
<8tb St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pi*t* 
>r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Car *l
J 3111. Naktj
) Drexe) 0950

I Boulevard 4136
So. Halsted St.
A M ir no 8 vai. vak

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

____  Optomotrlst
Tel. Boulevard 6487 

4049 So. Ashland Avė 
' Kampas 47-toe ant 2

ĮgKffNMnOT lubų
1801 Blue Island Avė.
Phone Rooeevelt 2025

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiim
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto npie- 
linkčs, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po num. 3327 
S. Halsted St., dabar persikėlė j 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir modemiškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John Malakauskas, 

3430 S. Halsted Sf.
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiN

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE'i
AKUŽERKA 11

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat
Tel. Yarda 1119
Baigusi akuio 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
▼usi. Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuotai. , Sųži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose priei 
gimdymą, laikt 
gimdymo Ir p< 
gimdymo.

Už dyką pats 
rimas, da ir ki 
tokiuos* reika 
luose moterim, 
ir merginom! 
kreipkitės o rs 
aite pagelbą.

Valandos nu
8 ryto ikd 1 p< 
pietą, nuo 6 ik
9 vai. vakar*.

I Nepiliečiai, kurie gryš į 12 
i mėnesių, neturės jokio var- 
j go sugrįžimui į__Ameriką.

Specialė kaina nuo Bremeno 
iki Katino.

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

Arba prie vietinių agentų.

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo į kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
HOMERIC, BELGENLAND, I.AP- 
LAND, MINNEKAHDA, ir t. t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antvverp arba Hamburgą. 
Daug, išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klasės pasažie- 
riai yra talpinami į uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimas.
f _ '

Kalėdinė Ekskursija Lietuvon 
Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
P1C .Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

mo laikais lenkų rankose ėmė 
šlubuoti, gamyba «?m6 smukti,

Tarpe Taylor ir Roosevelt R<L
Phone Wes«t ĮSI t Chicapro. I1L

4442 So. Westen> Are Dr. J. W. Beaudette
* *



NAUJIENOS
Th* Lithuanian Daily 

"■ubli«nod Daily f£xcept I
Di# Uthuanian N«w« Eub C» In

Editor P. Grigaiti*

______ ____ __  usič&go, ig.
savo tautos žmones, ir taip kad “Naujienos” iškraipiusios*mu.” Bet jeigu tas vertimas^St. Budanas
toliaus ir taip toliaus. Rik- j° parkšydamos apie jį, nėra tikras, tai kaip jisai galėjo j t jog©! \ ’ rliivvti ii alzitnzlS-Jiii.-'vai+ll vivi-

“Jis sakė, kad... tikras ver
timas žodžio ‘neteisingas* 
esąs ‘dishonest*.*’

Stinday smas nenutilo per kokius

1789 South Halated Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs j 
per year ii) Canada. 
pei year outside af Chicago. 
pei year in Chicago

!8.e0 
n oo 
88.00

8c pe* copy.

Entcred >*s» Secood Clas* Matter 
YLarcb I7th, 1014, at the Post Office 
>f Chicago. 111., <iDder the act of 
vfarcl 2nd, 1879

mėnesiams ......
mėnesiam .....
mėnesiui ... .
per nešiotoju*.

$8.00 
4.00 
2.00 
(.00 

75

Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
• ^kmadienius. laidžia Naujienų Ren- 

irovė. 1739 So Halsted St., Chicagu, 
’U — Telefonas: Ronsevah 8600

Užsimokėjimo kaina* 
‘hieagoje - paštui 

Metams ..
Puse* metų 
Trims 
Dviem 
Vienam 

hieagoje
Vienu kopija _______________ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ------------------------------- 75c

<uvienytose Valstijose, ne Chicago je, 
pnitu:

__ ________________ $7 09
Pusei metų .............................. _ 8.50
Trim* mėnesiams  1.75 
Oriem m#ne«iarn  1.25 
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpigintai

tf^ami .................... —___ $8 00
Pusei metų ------------------------- 4 00
Trimis mėnesiams __________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu ru užsakymu

mėtus laiko.
Tai buvo vienas bjauriau

sių dalykų, kokius kada nors 
viena partija pavartojo ko
vai su kita partija, 
jį sugalvojo?

Brooklyno “Vienybė”, ku
riai nabašninkas A. J. Povi- 

~ i laika buvo artimas draugas, 
dabar, rašydama jo biogra
fiją praneša, kad tai buvęs 
Povilaika, kuris iškėlęs aikš) 
ten tą “didžiulį šnipų širšy
ną” !

Jeigu taip, tai mums na- 
bašninko gaila. Jisai turė
jo gabumų ir energijos, bet 
suvartojo juos taip, kaip 
joks padorus žmogus nepri
valo suvartoti.

daryti, ji skundėjuPraštu, pri- > 
siekdamas, kad tai esąs “tikras 
vertimas” (true translation) ? Ir 
kaip jisai galėjo paskui teisme,

< (Vėl po priesaika, liudyti, kad tai 
Jisai, girdi, taip nesakęs. Jo esąs “tikras vertimas?”

^Antradienis, Lanki- 26, 1924

Simanas Daukantas. Skai,!tojl!Balsa'

“Konkolauskijada” yra 
taip sena istorija, kad apie 
ją mes nebūtume nė užsimi
nę, jeigu ji nebūtų statoma, 
kaipo nuopelnas žmogui, 
pretendavusiam prie visuo
menės veikėjo vardo.

Nejaugi da’ir šiandie mu
sų visuomenėje tokie dema
gogiški “triksai” gali rasti 
pritarimo ir pagyrimo?!

lllll ii ■■■■■* —-

Apžvalga
- . -—‘

SKUNDĖJO “EKSPERTAS 
IŠSISUKINĖJA.

Byloje prieš “Naujienas”, ku-

Iš tautininkų spaudos pa-< 
tiriame, kad šiomis dienomis 
numirė vienas jų smarkiau
siųjų veikėjų, Antanas J. 
Povilaika, sulaukęs vos 47 
metų amžiaus. >

Paskutiniu laiku apie na- 
bašninką Povilaiką buvo be
veik negirdėt, nes jisai, aną- rią buk tai dėl šmeižimo užve- 
met nukeliavęs Lietuvon pa- °- r111^*. svarb?,us,ias
siviešėti, labai pasipiktino 
Lietuvos tvarka ir atšalo 
prie veikimo “tautiškoje dir- 
voje”.

Bet pirmiaus p. 
kos vardas buvo gana pla
čiai pagarsėjęs tarpe Ameri
kos lietuvių. Jisai buvo ži
nomas, kaipo karštas “lais-‘ “Naujienų 
vamanis” ir karštas “tautie- dėl to, kad jose buvo įdėta re

porterio straipsnelis apie vieno 
žmogaus bylą su savo advokatu, 
kuris iš to žmogaus norėjo gauti 
$100 ir patraukė jį į teismą, 
k lomet tas žmogus atsisakė 
mokėt. Reporterio žinutėje pa

gal Amerikoje lietuvių spau- 'rašyta, kad apskųstasis žmo- 
doje buvo kilęs didelis triuk- gua pasakęs, jogei jisai parody- 

. “neteisingumą”.
Ir teisme žmogus laimėję: advo
kato reikalavimas buvo atmes- 

išdavine- tas-
Taigi dėl šito aprašymo tas 

i “Naujie- 
Jisai nė nemėgino teis-

liudininkas skundėjo pusėje bu
vo Chieagos tautininkų laikraš
tėlio redaktorius, p. Juozas Lau- 

. Jisai padarė vertimą tos 
reporterio žinutės, kuria p. 

Povilai- Mulks jautėsi užgautas; jisai 
taip pat liudijo teisine, kaipo lie
tuvių ir anglų kalbos “eksper
tas”.

| Mes jau rašėme, kad prie 
j” buvo prisikabinta

tis”* kuris mėgdavo smar
kiai kovoti su priešingonfis 
jam partijomis.

Kokie vienuolika metų at-

. liudymo prasmė buvusi štai ko- 
Kas S1 kia:

■ “Kad žodis ‘neteisingas’, 
kaip jos (“Naujienos” ) sako, 
atatinka anglų žodžiams ‘un- 
just’, ‘no.t right’, ‘incorrect’, 
tai tas tiesa, bet jis kaiku- 
riuose atsitikimuose pareina 
versti žodžiu dishonest, jei 
‘neteisingas’ apibudina žmo
gaus sąžinę, o ne jos (tur-but

I jo? “N.” Red.) protą. Minė
tam straipsny žodis neteisin
gumas kaip tik ir buvo tam 
panaudotas ir Laukis liudyda
mas pasakė, kad šitame atsi
tikime žodis neteisingumas 
galima išversti tik žodžiu dis
honesty.” (Pabraukimai pada
ryti paties p;x J. Laukio. — 
“N2* Red.)
Mes nesuprantame, kam čia 

p. J. Laukis nori apdumti akis. 
Tik-ką jisai pareiškė, kad jisai 
nesakęs teisme, jogei “dis
honest” esąs tikras vertimas žo
džio “neteisingas”; o dabar jisai 
prisipažįsta, kad jisai liudijo, jo- 
gei musų reporterio žinioje pa
vartotąjį žodį “neteisingumas” 
galima išversti tik žodžiu “dis
honesty”!

Jeigu galima versti tiktai taip, 
o ne kitaip, tai ai* tas nereiškia, 
kad tai yra tikras vertimas?

P-as J. Laukis mėgina susilp
ninti savo prisipažinimą tuo, kad 
jisai sakosi daręs pastabą, jogei 
taip reikią versti “šitame atsiti
kime.” Bet tai yra tuščias išsi
sukinėjimas. “Atsitikimas,” a- 
pie kurį jisai kalba, yra straips
nelis, tilpęs “Naujienose.” Ta
me straipsnelyje, kaip jąu minė
jome, žodis “neteisingumas” pa
vartota sąryšyje su ginču, kilu
siu tarpe advokato ir vieno žmo
gaus, iš kurio buvo reikalauta 
$100. žmogus manė, kad advo- 
kato reikalavimas esąs “netei
singas” (paskui ir teismas tą 
pripažino, nes advokato reikala
vimas buvo atmestas!). Tai 
kas gi čia per nepaprastas “atsi
tikimas,” kad žodį “neteisingas” 
reikia būtinai versti žodžiu “dis* 
honest,” o ne žodžiu “not right” 
arba “not just?”

Angliškas žodis “dishonest” 
reiškia nesąžiningai arba besą- 
ži n iškas. Bet jeigu aš atsisakau 
užmokėti $100 asmeniui, many
damas, kad jo reikalavimas yra 
neteisingas, tai ar tas būtinai 
reiškia, kad aš tą asmenį laikau 
besąžinišku zsutvėrimu? Visai 
ne! Asmuo, kuris stato man tą 
reikalavimą, gali būt sąžiniš- 
kiausias sviete žmogus, bet jisai 
iš manęs nori to, kas, mano nuo
mone, jam nepriklauso — ar dėl-, 
to, kad aš jo atliktą darbą ne-!

’ šiemet Lapkr. 24 d. sukako naudingo turinio literatūros da-
60 metų, kaip mirė musų rašy- ’ — 1 —■*------ -

. tojas-—istorikas Sim. Daukan
tas. Apie jo gyvenimą, darbus 
ir idėjas aš čia trumpai pakalbė
siu.

| Gimė Daukantas 1793 m. spa- ir k.

lykėlių, per kuriuos butų galima 
pajudinti iš ilgų metų miego ir 
pastūmėti j kulturingesnį darbą 
ir dėlto leidžia “Fedro pasakė
čias”, Robinsono apysakaitės”

Kaltės “įrodymas.”
Tautininkų laikraščio redakto

rius , kurio “vertimu” rėmėsi 
skundas prieš “Naujienas,” sa
ko, kam “Naujienos” jį vieną 
kaltinančios. Juk buvę ir dau- 
giaus liudininkų, ir pagalios 
nuosprendį padariusi “džiurė.” 

Pirmiausia, reikia pastebėti, 
kad ant vieno p. J. Laukio “Nau
jienos” ir nevertė visos bėdos. 
Kartu su juo teisme liudijo da'įgįys 
ir vienas komunistų laikraščio ir o.pnu/n p]1n 

j i . . . • 1*4* su" (Linkimų, vėliau
rasta dvėjatas da w kitų vyru- talista> ap-jama 
kų, kurie liudijo taip pat, kaip įr jam įgyti moks- *|am bllV0 matyti vargstančius 

T T | brolius-kaimiečius ir norėdamas
duoti jiems patarimų įvairiuose 
ūkio reikaluose, rašo tam tiks
lui knygas. Rašo apie vaisme
džių užlaikymą ir auginimą, apie 
giria. Tais laikais daug verstųsi 
bitėmis ir šioje srityje Dk. sto
ja patarėju rašydamas “Bičių 
knygelę”.

j Svarbiausias Dk. darbo v*ai- 
’sius, jo “Istorija žemaitiška’:’ 
(paskiau vadin. “Lietuvos Isto
rija”), kuri yra daug davusi 
musų tautiniam atgimimui (Ji 
išleista Amerikoje I tomas 1893 
m.—II tomas 1897 m.). “Liet. 
Ist” panaudota medžiaga iš į- 
vainų archivų. “L. Ist.” Dk. 
pasireiškė,' taip didelis patriotas 
ir su tokiu įkvėpimu ją rašė, 
kad jinai, kaip sako apie.jį ra
šiusieji, tiesiog pulsuoja p'oe- 
tingumu. čia pamato savo tau
tą suvargusią, apsuptą įvairių 
priešų ir laukiančių tik ją pa
vergti, dreba iš skausmo istori
ko širdis, čia vėl ją mato paleng
va kylančią iš vargo, atsiranda 
daugiau jos užtarėjų ir džiau
giasi jo dvasia ir visus tuos 
džiaugsmus ir vargus gyvendina 
istorijoje, kuri ir pajudino daug 
tėvynės sūnų, tuo atžvilgiu ta 
knyga ir yra mums brangintina. 

Kitas dalinai panašių minčių 
Dk. rašinys “Pasakojimas apie 
veikalus lietuvių tautos 
je” (išleistas 1893 m.

lių m. 28 d. Kalvių kaime, Lin
kimų parapijoje, Telšių paviete. 
Jo tėvas Jurgis ir Kotryna Dau
kantai nebuvo turtingi (tėvas 
buvo medsargis), bet vis šiek 
tiek skyrėsi nuo kaimynų. Esant 
nekokiam materialiam stoviui, 
tėvai nepajėgė leisti S/no į mo- 
____ Bet štai Simui eina pa- 

Lopacinskas 
Triškunų al

Rūpėjo jam, kad gimtoji kal
ba išlaikytų senobinį pavidalą, 
kad butų, gryna ir nepąsiduotų 
svetimųjų įtakon. Tam tikslui 
Dk. renka senas pasakas, dainas, 
patarles ir tt. kur jis mate gyvą 
originalaus lietuvių kalbos šal
tinį ir jos turiningumą. Tai 
surinkęs leidžia j liaudį.

Liūdna bu^o Dk-tui žiūrėti į 
giminaitis), sunykusį Lietuvos ūkį, skaudu

p. J. Laukis. į
Jų visų mintys nuostabiausiu 

budu susitaikė, kuomet reikėjo 
įrodyti teismui, 
nos” parašiusios “šmeižtą.” Jie 
visi, kaip vienas surado, kad žo
dį “neteisingas” būtinai reikią 
versti anglų kalbon žodžiu “dis
honest.”

Bet kodėl jiems patikėjo 
teisėjas, ir “džiurė?” Kitokio iš-l‘ 
aiškinimo negali būt, kaip tiktai l.Paba!««8 su 10 rub. 
tas, kad tie žmonės, nesuprasda- ,
mi lietuvių kalbos, manė, jogei 
žodis “neteisingas” turi bent , . _, . . , ..
tam tikruose atsitikimuose jžei- We Dk- irgi skaitomas tarp ge- 

v. *1 rifliimn 'mokiniu ir huHfimti« Vūžiančią prasmę.
Skundėjo liudininkai, tarp kit

ko, tvirtino teisme, kad jie, kai
po kalbos “žinovai 
rinti, jogei žodį 
reikia versti įvairiai 
kokioje vietoje jisai yra varto-. ( 
jamas. Apgynėjų prispirti, jie 
turėjo pripažinti, kad žodis 
“neteisingas” -^reiškia “not 
right,” “not just;” bet jie pasa
kė, kad taip suprasti tą žodį ga
lima tiktai kai kuriuose atsitiki
muose, o ne visuomet. Esą, gir
di, atsitikimų, kur “neteisingas*’ 
reiškiąs “dishonest,” ir “Naujie
nų” straipsnyje tas žodis kaip 
tik šitokioje prasmėje esąs ir 
pavartotas.

Prie tos progos teisėjas pa
stebėjo, kad lietuvių kalboje žo-\ 
džiai tur-but yra panašiai var
tojami, kaip kiniečių kalboje, kur 
tas pats žodis vienoje vietoje 
reiškia vieną daiktą, o ‘

I Pagrindini mokslą Simas ėjo 
keturklasėje domininkų mokyk-

„aUJT^ ^em- Kalvarijoje ir 1814 m. 
tą mokyklą pabaigė. Nors moks
las dėstomas buvo lenkų kalba 
ir tuo sudarė nepatogumų, bet 

.Simas tiek buvo atsidavęs mo- 
. I kslui, kad užsitarnavo geriausio 
11 mokinio vardą.

niųn ir įstojo universiteto glo
boj amon gimnazijom Gimnazi-

| riaušių mokinių ir būdamas V 
klasėje pasižymėjo rašytojo ta
lentu. Gimnaziją ’• baigė 1816 
m. ir tais pat metais stojo uni
versitetan studijuoti moralinių 
ir politinių mokslų. Universite
te Dk. susipažįsta su istoriku 
Lelevel’iu, bet juodu pasirodo 
priešingi tautinėmis idėjomis ir 
santykius partraukia. Baigęs su 
pasižymėjimu universitete mo
kslą Dk. keliauja Vokietijon, 
Francijon ir Anglijon, aplanko ir 
Karaliaučiaus archivus rinkda
mas medžiagą Lietuvos istori
jai,

1825 m. Dk. darbuojasi Rygos 
gubernatoriaus raštinėje iv prie

žastimi bajorystės neįrodymo 
kėlėsi Petrapilin. Tenai buvo ir
gi raštininku prie Liet, archivo 
vad. “Lietuvos Metrika” minė
to arch. naudojasi medžiaga ir
gi Liet. Istorijai.

•- - - - Atlikdamas nuo darbo rašo į-
vietoje visai skirtingą Saikia! .v«nas,k7«^- t t

galį užtik- 
“neteisingas” 

žiūrint,

senovė-
Prusuo-

“Budas
H

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 

-..... .... . . . . .

Ir mano žodis
(Apie lietuvaites)

šmas. “Tautiečių” laikraš- 
čiai paskelbė, kad esąs su
sektas “šnipas”, 
jantis lietuvius caro val-i - -----
džiai. Po to jie paskelbė, advokatas apskundė 
kad tas “šnipas” veikiąs tar- nas”.
ne socialistų. Pagalios, nu- nui R’odi^ti, kad minėtoje re- skaitau vertu $100, ar dėlto, kad
* G? y vi tavi rv Iri tt i m zi anodi i r\F-i yt -■» X

stebusiai publikai, buvo pa 
sakyta to “šnipo” vardas — 
Konkolauskas!

Kas gi pasirodė? Pasiro- “besąžinišku žmogum”, 
dė, kad vaikinas, nešiojan-

porterio žinioje ^paduoti neteisiu- aš jam nesmi žadėjęs tiek užme
zgi faktai; bet jisai prisikabino keti, kiek jisai iš manęs reika- 

prie straipsnelio žodžių. “Nau- lauj a, ar dėl kitos kurios priežas- 
jienos”, girdi, pavadinusios

“suk- jam.

Tuo laiku Petrapilin atvyksta 
Valančius, kaipo mokytojas 
dras. seminarijoj. Valančių Dk- 
tas pi įkalba darbuotis tėvynės 
labui. Valančius pasiduoda Dk- 
to įtakai ir gavęs vyskupo titu
lą keliauja j Vainius. Pas save 
kviečia ir Dk-tą bendrai dirbti 
tautos darbą, žadėdamas išleisti

Ir skundėjo liudininkai patvirti
no, kad tai esą taip!

Ką anglai gali žinoti po šito
kių “paaiškinimų,” kurioje pusė
je tiesa, — jeigu patys lietuviai 
(dagi neva “ekspertai”) šitaip 
pasakoja apie savo kalbą!

Bet klausimas, prie ko lietu
viai, gyvenantys Amerikoje, pri- . v ..
eis, šitokiu budu perstatydami 
save nesuprantantiems jų kai-j 
bos amerikonams?

Įvairenybės
Iš sijono vėliava.

Amerikos Jungtinių V’alsty- 
jį ties, — ir todėl aš priešinuosi (bių Karo Muzejuje yra labai o- 

riginali vėliava. Tai vėliava sa-
...__ ____  Mano pasipriešinirų4^ reiškia vanorių amerikiečių kariuome-

tis ta varda SU Šnipavimu šitą apkaltinimą Jisai parėmė tikta; 1>ą, kad aš marhiu, jogei 
neturi nieko bendra. Jisai. straipgneIio sakinį. ..parodyt 
SU keletu savo draugių, toknų j0 neteisingumą“ p. J. Laukis, 
pat jaunų vaikinų, vieną va- mat, išvertė anglų z kalbon “to 
karą susiginčijo, katras jų Įshow his dishonesty’. 
galįs geriaus rašyti rusiškai. 
Konkolauskas, norėdamas 
parodyti savo “mokytumą”’ 
pakreivezojo rusų kalb£ 
“prošeniją” gubernatoriui. 
Tas popieris paskui, kai vai- 
Įeinat skirstosi namo, buvo 
numestas į šalį. įurį žinoti, kad “i ‘

Bet tą rusišku raštu iŠ- Reiškia “not just”, “not right 
margintą popierį kažin kaąf “unjust” 
užtiko sąšlavyne, nunešė 
“tautiečių” vadams Water- 
būryje — ir pasidarė skan
dalas.

Teisman p. J. Laukis buvo pa
kviestas liudyti, ir čia jisai vėl 
po priesaika tvirtino, kad lietu
vių žodis “neteisingumas” reiš
kiąs ne ką kita, kaip tiktai 
“dishonesty” o žodis “neteisin
gas” reiškiąs “dishonest”, — 
kuomet kiekvienas žmogus, mo- 

lietuvių ix- augių kalbas, 
neteisingas” 

.»

Ant rytojaus po bylos pasi- 
, “Naujienos

kaip tas tautininkų laikraščio gurno,”
redaktorius, p. J. Laukis, liudijo
teisme. Dabar mes randame jo teisingumas.

Nežiūrint visų Waterbu-' palties redaguojamam laikrašty
je pasiaiškinimą.

Jisai nesakęs, kad vertimas
“tikras.”

rio socialistų protestų, “tau
tiečių” spauda šaukė, kad 
Konkolauskas esąs “caro 
valdžios šnipas” ; kad socia
listų veikėjai

Kada Naujienose eina apkal
bėjimas svarbaus klausimo — 
apie musų ateinančią gentkar- 
tę, apie čia gimusias lietuvai
tes, lai meldžiu ir man leisti 
tarti žodį tuo klausimu.

Man teko gyventi didžiau
siose lietuvių kolonijose Ame
rikoje ir teko susipažinti kaip 
su čia augusiomis, taip ir iš 
Lietuvos atvykusiomis lietuvai
tėmis ir teko pastebėti jų nu
sistatymą. Kiek man tekų pri
sižiūrėti, čia augusios lietuvai
tės žiuri į iš Lietuvos atvyku
sius vaikinus išdalies net ir su 
panieka ir juos ignoruoja, o tai 
dėlto, kad tie vaikinai, jų nuo
mone, yra kokie tai Molio Mo
tiejai. neapsukrus, ištižę, netu
ri savyje liųksmumo. O mer
ginos kaip lik to nemyli. Tie* 
sa, lietuviams vaikinams, kur 
tik jie eina, į parkus, ar į te
atrą, visur trūksta gyvumo ir 
linksmumo ir j viską jie žiuri 
šaltai.

Dabar apie lietuvaites, čia 
augusios lietuvaitės visai ma- 
.m protauja'' apie gyvenimą, 
joms daugiausia vėjai vaikyt, 
trankytis po šokius, naktimis 
automobiliais važinėti; susi
pažįsta su visokiais valkato
mis žydeliais, graikais ar ita
lais. O tas kuris moka gerai 
liežuviu malti ir gerai šokti, 
lai merginas greitai patraukia. 
Jos mano, kad juokais visą am
žių galės gyventi ir negalvoja 
kaip gauti dorą vaikiną, kuris 
pampintų jai geresnį gyveni
mą. Merginos, kurios papuola 
į graikų restoranus tai geruo
ju* neišsprunka. Graikai labai 
lenda prie svetimtaučių mergi
nų ir visokiais budais stengia
si jas suvilioti, prižada net jai 
ir visokias dovanas. Tokiu bū
du daug mergaičių lieka suvi
liota. O kada tas jas ištinka, 
tai jos visai praranda dorą ir 
daugiau nebeparso su kuo eina, 
ar tai butų žydas, ar graikas, 
jr italas, tokiai merginai vis- 
liek, bet bile ne lietuvis. Jos 
mano, kad lietuvis vaikinas 
vistkk jos neapkęs ir su panie
ka žiūrės į ją, kaipo į ištvirku
sią ir todėl ji/ paliauja su lie- 
’uviais vaikinais suseiti ir

Dar kitame veikale 
senovės lietuvių ir žemaičių 
Dk. pasireiškia irgi didelis pa
triotas, kuriame iškeliama visa 
eilė senovės lietuvių budo ypa
tybių. Tuo veikalu Dk. mato
mai nori patarnauti tam, kad 
dabartinių laikų lietuvis neišsi
žadėtų tų papročių, kuriuos nau
dojo jo tėveliai, bočiai ir prabo
čiai. Dailiai išdėstyta “Bude”, 
kaip seniau vilkėta, kokios ap
eigos buvo: jungtuvėse, vardi
nėse ir t.t., kokia lietuvio dva
sia buvo: nelaimėje, džiaugsme

Pas anglus gi yra visai ki
taip. Jei anglikutis apsirenka 
merginą, tai jiedu, pilni links
mumo ir gyvumo, jei kur ei
na abu, eina linksmai šneku
čiuodami ir juokaudami. Jeigu 
gi lietuvis vaikinas eina su 
mergina, tai eina tylėdami ir 
jd kalba, tai kalba nenoromis, 
vieną kitą žodį bumpteli ir vėl 
tyli visai šaltai vienas prie ki
to atsineša net ir tada, kada 
vestis ketina.

iLietuvihms geriausias daly
kas Imlų, kad jie galėtų kuo- 
arčia ilsia Vįenas kito apsigy
venti — vienų lietuvių koloni
joj, kur kitataučių butų visai 
mažai. Gal tada ir musų lie
tuvaitės neturėtų tiek daug 
progų su visokiais padaužomis 
trankytis, o ir lietuvių vaiki
nų butų daugiau. Mano nuo
mone, tokiu budu ilgiau išsilai 
kytų tautinė dora ir arčiau 
vierti su kitais sueitumėm.

Jaunas Bečleris.

maitiška” ir mokėti metinę al
gą 200 rub. Esant Varniuose 
Dk-tą Valančius apkrauna be
tiksliais darbais, būtent, kad 
D-k. neregiui kun. Kodaniui kas
dien po tris valandas 
skaitytų lenkiškas knygas, ra
šytų lenkišką-žemaitišką žodyną 
ir 1.1, ir net atsisakė išleisti pri
žadėtą knygą “Ist. žem.” nes 
nesutiko su kai "kuriais istorijos 
faktais, o be to metinę algą su
mažino iki 150 rub. Kilo nesan- 
tykiai. Susipykęs Dk. iš Varnių 
keliauja Trišlaukin pas Ptr. 
Smuglevičių ieškodamas prie
glaudos, o iš ten Papilėn pas 
kun. Ign. Vaišvilą. Tenai vargiai 
gyvendamas mirė 1864 m. lapkr. 
24 d. 1884 m. Vaišvila pastatė 
D-tui paminklą.

Visas Dk-to gyvenimas yra 
darbštus ir vargingas. Dėlto ne- 
bepamato ir vadina Jį “vargo 
pele”. Laike 15 metų gyvenimo 
Petrapilyje (nuo- 1835-1850 m.) 
Dk. paraise 28 knygeles ii- 13 iš
leido. Rašė jvairaus turinio, 
matomai, kad patarnavus įvai
riems gyvenimo reikalams.

Matė Dk., kad lietuvių tauta 
neteisingai kenčia svetimųjų pa
vergta, kad jo broliai įvairiai iš
naudojami ir kad nusikračius tą 
nelemtą jungą, daugiau tautinio 
susipratiiho liaudžiai įkvėpus 
reikia šviesos-niokslo. Tą numa
tęs, jis rašo “Lietuvišką elemen
torių,” “žemaičių kalbos vado
vėlį” ir t.t.

Nujautė Dk., kad Lietuvos 
jaunimui trūksta lengvaus ir

Dk. parašė ir menkesnės ver
tės knygelių, kurios tačiau atli
ko irgi svarbų, uždavinį, tautos 
ir šiaip visuomeniniame gyveni
me. Sulig E. Volterio padavi
mų, Dk-tui mirus dar liko neiš
leista 8 jo veikalai, tarp kurių 
buvo ir “Lietuvos Istorija”.

Dk. turėjo vieną mažą neigia
mą ypatybę, būtent, kad jis rašė 
pakuršio žemaičių tarme kas 
kiek ir trukdė skaitytojams.

Apskritai imant, Dk-tas savo 
raštais patarnavo tiek daug, kiek 
retas musų laikų rašytojas. Mu- 
sų laikų rašytojai daugumoje 
taniau j a vieniems kuriems gy
venimo reikalams. Daukantas 
šiuo žvilgsniu pasirodė mišras 
duodamas naudos kiek tik gali
ma platesnei visuomenei bei į- 
varių pr-ofesijij žmonoms. 
Dk. mums ir brangus.

Jo idėja aiški: darbuotis 
tautos ir tautiečių naudai.

Papilė, 24-VIII-25.

nūs pulko, suorganizuoto 1863 
m. kovai su raudonodžiais indu- 
sais, kurie tuo laiku smarkiai 
užpuldinėjo neskaitlingus bal
taodžius — kolonistus. Pat pir- 
m’Js to pulko kareiviais buvo 
francuzas1 grafas Miura su žmo- 
|na (kareiviais tada galėjo būti 
ir moterys) abu aukštos kilmės 
žmones, dėl politinių nuomonių 
turėję apsigyventi Amerikoje, 
kAipo paprasti farmeriai (ūki
ninkai).

teisė arba tiesa yra įmano, o ne 
to asmens pusėje. Kodėl gi ši
tame atsitikime aš negaliu pasa
kyti tam asmeniui, visiškai ne- 
įžeisdamas jo: “You 
right,” arba — “You 
just?”

Jeigu aš jį norėsiu 
“besąžinišku žmogum, 
čium,” “vagim,” “apgaviku 
tai, žinoma, aš jam pasakysiu 
kitaip. Aš tuomet pavartosiu 
šitokius žodžius: “You are dilbi Kartą mūšy su raudonodžiais 
honest,” arba “You are a. crook,” x>rie Kotui ----  Spiingso, pulkas
arba ”You are a cheater.” Bet pražudė savo vėliavą, kas labai 
“Naujienų” straipsnelyje, kurį prislėgė kareivių ūpą. Tuomet 
vertė p. J. Laukis, šitų įžeidžiau- grafienė Miura nusiėmje savo 
čių žodžių visai nebuvo! Tenai (viršutinį drižuotą sijoną, kurio 

pranešė, nebuvo pavartota nė “nesąžinin-1 spalva buvo panaši Jungtinių 
suktybės,” nė “ap- Amerikos Valstybių vėliavos 

ne- spalvai, ištepė jame raudonais 
| dažais žvaigždes, sulig, -susijun-

Taigi, p. J. Laukis, versdama^gusių valstybių skaičiaus ir tą 
straipsnį anglų kalboii, “išvertė” skudurą pritaisė prie vėliavos .M - — •« • « • • <
L.;, a.vz - ----------------- ------------------------------------------------------------ -----

ta. ' Įmingai pasveikinta

ar
ar

not 
not

išvadinti
” “suk-

»

Tuo

savo

SOVIETAI JSBfiJA
PABALTI JĄ

nė “ 
gavystės,” o buvo tiktai “i

JUGOSLAVIJOS KARALIUS
ATLANKYSIĄS ROMĄ

RYGA. — Radio praneš#, 
kad sovietų Rusijos vyriausy
be įspėjusi Pabaltijos valsty
bes jokiu budu nesirišti su

tą, ko straipsnyje nėra pasaky- koto. Nauja vėliava buvo.trinks
ta. 7 I mingai pasveikinta ir. pulkas

I Prieš lietuvių visuomenę jisai ilgai dar sėkmingai kovojo po
Vyriausias skundėjo liūdimo- dabar pareiškia, kad tokį verti- ja.

i nelaikąs “tikru verti-’išdavinėje” kas savo laikraštyje pareiškia, mą jisai

VIENNA, Austrija, Japkr. 22.
- Žinia iš Belgrado skelbia, 

kad Jugoslavijos kaialius 
Aleksandras su premjeru Pa- 
šiču ir užsienio reikalų minis- 
teriu Ninčiču padarysią vizitą 
Romai pradžioj sausiu mėn.

rytį sau nuolatinių pavojų.
Ar jus žinote, kad

Klaipėdoje žuvininkai Baltijos jure 
še sugavo žuvies virš 36,020 vertes li
tų. Ar jus žinote, kad Helinar ciga- 
retai suteikia .jums gerumą, kiti ci- 
garetai suteikia jums daugumą. Mi
ronai rykytojų permainė j Turkišką 
tabaką, tai turbut yra priežastis.
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Valanių Byla
PROKURORO IR GYNĖJŲ 

KALBOS VALANIŲ 
BYLOJ.

Tikrasis bylos nagrinėjimas jau 
prasidėjo. Gynėjai aiškina ko
dėl įvyko užmušėjistė, bet kal
tinimą žmogžudystės atmeta

kius savo kalbas, prasidėjo Šau
kimas liudytojų, pirmiausia iš 
valstijos puses. Liudijimai gry
nai formalinio pobudžid: korone
rio egzaminuotojo, kuris liudijo 
apie padarytą “post mortem” eg 
zaminaciją nužudytosios lavono, 
ir policistų, kurie liudijo kaip ta
po atrasta užmuštoji, kokioj 
tvarkoj buvo jos namai ir tt.

Paskiau kaltinamųjų advoka
tai buvo piešę reikalavimą, kad 
teismas atmestų ir neleistų įneš
ti bylos nagrinėjimai! visus tuos 
prisipažinimus, kuriuos padarė 
kaltinamosios ir kaltinamieji bū
dami policijos rankosi, nes esą 
tie prisipaž. gauti per prievartą.
Teisėjas tą kaltinamųjų advo
katui reikalavimą atmetė ir pri
sipažinimai bus įnešti bylon

“Kalti dideliam nusižengime 
ir užsipelnė kraštutinį bausnję” 
— prokuroras sako. Gynėjai 
tikrina, jog mergaitės jieškojil
sios tik joms priklausančių pini
gų. .

Vakar po piet. nagrinėjant' 
Valanių bylą, prokuroras ir gy- > 
nė.jų advokatas pasakė įžangines I 
kalbas, nurodydami bylos esmę' 
ir ko kiekviena pusė prašys pri
šalk intųj ų teisėj ų.

Valstybės prokuroras smul
kiai atpasakojo kaip ir dėl ko į- 
vyko* žufogžudystė. Ona Vala
niutė ir jos draugė Marshall jau 
keturi metai užsiimančios palei
stuvavimu. Mrs. Gaesslen jos 
nužudžiusios apiplėšimo tikslais 
ir netiesa esą buk mergaites no
rėjusios gauti savų pinigų, 
žmogžudystė įvykusi balandžio 
17 d. nakty; kaltininkai tapę su
imti rugpiučio 26 d. ir jie prisi
pažinę. Prasižengimas esąs la
bai rimtas ir Užsitarnavęs kraš
tutinės bausmės.

Gynėjų advokatas nupiešė vi
są įvykį kitokioj spalvoj. Tos 
dvi mergaitės pabaigoj kovo m. 
š. m. sutikusios A. Gordon, kurs 
paėmęs jas į savo automobilių ir 
nuvežęs pas Mrs. Gaensslen. 
Pastaroji esanti persiskyrusi su 
savo vyru ir gyvenanti su Gor
don, užimdama 7 kambarių bu
tą. Mergaites padariusios su 
jais kontraktą, kad už kiekvie
ną vyrą, kurį Mrs. Gaesslen at
ves j savo butą mergaitėms, bus 
imama po 5 dol. ir jog pelną da
linsis pusiau. Valaniutė parėju
si namo paimti savo daiktų, o jos 
draugė palikusi per naktį su 
Gordonu. Dalykai tęsęsis per 
kelias savaites. Mergaitės parda- 
vinėdamos savo, uždirbusios apie 
700 dolerių, bet savi$ dalies visai 
negavusios. Mrs. Gaensslen sa
kydavo, kad pinigus paimąs Goi;- 
donas. Kadangi mergaitės ne
turėjusios nei drabužių, nei če- 
verykų tai jos nutariusios jėga 
paimti pinigus iš savo šeiminin
kės. Pagelba savo dviejų drau
gų jos įvykinusios sumanymą. 
Bet Mrs. Gaensslen nenužudžiu- 
sios. Ji buvusi gyva kuomet jie 
apleido jos butą. Aplink vaikš
čioję kitų žmonių. Galėję atsi
tikti, kad kas kitas nužudė tą 
moterį. Baigdamas savo kalbą 
gynėjas prašė teisėjų išnešti ne
kaltumo nuosprendį.

Kalbant šiam advokatui, Ona 
Valaniutė, kuri yra tik 16 metų 
amžiaus visą laiką verkė.

Priims kaltinamųjų prisi
pažinimus

Prokurorui ir gynėjams pasa-

prie tinkamos progos.
Publikos buvo prikištas pilnas 

kambarys. Už durų stovėjo il
ga eilė norinčių patekti i vidų, 
bet delei vietos stokos negalėju
sių.

Šiandien bus pakviesti liudi
ninkai iš abiejų pusių.

—Reporteris.

Cicero caruKas nušautas
Eddie Tancl nušautas. Lietuvis 

Leo Klimas pašautas mušei
koms besišaudant.

Kddiė Tancl, savininkas 
ia\vthorne Inu karčiąmos, Ci- 

et ro, prie Ogden ir Cicero gat
vių, caru kas Cicero mušeikų* 
liko nušautas savo saliune Pe
reito sekmadienio ryte.

Mylės O’Donnell, 1227 S. 61 
Avė., brolis paskilbusio O’Don- 
ntll b u Igorio ir mušeikos, vie
nas tų, kurie, nušovė Tancl, li
ko pašautas ir yra arti mir
ties.

Taipjau tapo pašautas lietu
vis Uo Klimas, 1141S. Troy 
St., buvęs saliunininkas, kuris 
buvo saliune, nors peštynėse 
i irp mušeikų nedalyvavo. Kul
ka perėjo jam per plaučius ir 
tikimąsi, kad jis mirs.

James Doherty, 4521 \Va- 
hington Blvd., butlegeris ir 

mušeika iš O’Donnell brolių 
šąikos, taipjau šaudė į Tancl 
T nors spėjama, kad yra su
žeistas, bet jam pasisekė pa
sprukti, nors jis ir turėjo pa
iki i savo brangų ir naują 
Cadillac automobilių.

Eddie Tancl yra paskilbęs 
’.icero carukas, kuris pirmiau- 
ia su savo šaika apsigyveno 

Ticcroj. Jis yra gimęs 19 ir 
'risk galvių apielinkėj. Iš pat 
aikystčs jis buvo peštukas, o 
iek paaugęs jis patapo kumš- 
ininku ir nemažai kumštynių 
ra laimėjęs. Bet vienose 
muštynėse jis užmušė kitą 

kumštininkų ir tapo areštuo
tas, nors ir nebuvo teistas. Nuo 
o laiko jis metė kumštynes, 

aes nematė jose didelio pelno 
r užsidėjo saiiuną 18 ir Loo- 
nis gatvių apielinkėje. Paskui 
is turėjo daugiau sallunų ir 
risi jie paskilbo kaipo mušei
kų ir kriminalistų suėjimo vie- 
os. Viename jo saliune liko 

nušautas vienas daktaras.
Atėjus prohibicijai ir biz

niui sumažėjus jis pradėjo 
ieškotis geresnės vietos ir ap
drinku Cicero, kur nusipirko 
š buvusio miestelio inayoro

Pasaulio Čempionas •

Mariu Plėstinai tikrenybėje privalo priklausyti sunkiojo) 
svorio pasaulio čempionatas. Per pastaruosius septynerius 
metus jis ne tik nėra nė vienų rištinių pralaimėjęs, bet nie
kas iš jo nėra laimėjęs nė vie.io susikirtimo.

Dabartinį čempionų Ed. Lc\vis’ą jis prieš kelis metus į 
16 min. paguldė du kartu. Hans Steinke, milžinas vokietis, 
rgi prieš jį neatsilaikė: Plėsti m paguldė ji du kartu į 19 

min. ‘
A . i

Ir tas garsus ristikas pasi edys lapkričio 28 d, šv. Jur
gio svetainėje, kur įvyks Sarp Jiaus-Brajsaiisko ristynės.

Tikintai toms ristynėms parsiduoda “Naujienose“ ir 
Aušros’’ knygyne.

iawthorne In n, kuriame ir 
..ko nušautas. Jis pamatė, kad 
Jicero bus jam rojus ir tuo- 
aus perkėlė’ į ten visą saiką, 

su kurios pagelba ir pradėjo 
/aldyti miestelį. Bet kilos šai
pos pamalė, kad Cicero ir joms 
gali būti tojus ir kad vienam 
Tancl tokis miestelis yra per
daug didelis grobis. 'Todėl į 
ten nusikėlė ir 'Torio šaika, ku
ri dabar visą miestelį ir valdo. 
Tancl gi nepanorėjo nusilenk
ti Torrio saikai, prie kurios pri
klausė ir O’Donnell broliai. 
Pereito pavasario rinkimai ir 
buvo kova ir tai kruvina kova 
tarp tų dviejų saikų. Kovų lai
mėjo Torrio šaika ir įsakė 
Tancl saikai išsinešdinti iš 
miestelio, bei jis nepaklausė. 
Tada bandyta padėti ties jo

salimui bombų, bet padėjėjai 
lapo pagauti. Vienas tų padė
jėjų liko vėliau nušautas, ma
noma Tancl šaikos, ir pames
tas Chicagos gatvėje.

Prieš Tancil užmušimų 
()Do lineli ir Doherty atėjo 
šeštadienio vakare su dviem 
merginom į 'Tancl karčiama ir 
gėrė per visų naktį. Apie 2 vai. 
išėjo, bet neužilgo sugryžo vie- 
ii, be merginų. Paskui apie 6 
vai. ryto vėl išėjo, bet tuoj su- 
^ryžo dar su dviem vyrais. Vi- 
,i keturi susėdo prie 'Tancl sta
lo, prie kurio be Tancl sėdėjo 
o pati, dar viena mergina ir 

Leo Klimas. Išgėrus dar kelis 
Jiklelius tarp bardenderio ir 
‘svečių’’ iškilo “nesusip pati
nas“ dėl kainos už gėrimus ir 
‘svečiai“ sumušė bartenderį.

ir jeigu sugaunama — 
kad užmušė-1 
“apsigynimo“ ’

DETROITO MOTERIS
PASVEIKO

(Tai daroma visuomet, kad ga
lėjus parodyti priežastį. pešty
nėms 
galėjus teisintis
jistė ■ atsitiko 
liksiu). Tancl bandė užtarti Sveikata pasidarė daug ge- 
savo bartenderį. šaika greitai resnė po vartojimo Lydia E 
atsigryžo ir pradėjo šaudyti į Pinkham’s Vegetable CoiJV 
Tancl. Tancl liko pašautas, bet“ 
vi c t iek išsitraukė savo revol
verį ir irgi pradėjo šaudyti ir 
dat savo užmušėjus išsivijo j 
gatvę. Dolierly kad gal ir pa; 
•šautas, įstengė pasprukti, bei 
O’Donnell liko sunkiai sužeis
tas ir dar Tancl sumuštas. Su-- 
mušęs O’Donnell, Tancl sukri
to be sąmonės. Kaip Klimas IK 
ko pašautas niekas nežino, bei 
ir, jis veikiausia mirs.

Policija suėmė visus ką su
imti galėjo, bet nieko 
baus nesužinojo. Dabai’

yVennersten’s
Bohtemian Blėnd 

MALT

•i

pound

petroit, Midi. —- Jūsų maža kny
gutei palikta pas mano duris yra ma-

no geriausias dak
taras. Aš perskai
čiau ją ir pasakiau 
savo vyrui, ‘Meld
žiu nueiti ir nu
plikti man Lydia 
E. Pinkham’s Com 
pound, aš noriu 
jas vartoti’. Pir
mą nvenesį aš iš- 
vartojau tris bute
lius „Vegetable 
Compouna ir vie

ną Lydia E.Pinkham’s Blood Medicine 
svar- ir vartojau Lydia E. Pinkham’s Sana- 
deda- tive Wash. Kad jus žinotumėt kaip 

, .. , i aš dabar gerai jaučiuosi! Kuomet
ma pastangų sugauti Doghcr-įmano draugai sako kad jie serga, aš 
ty, bet jis slapstosi. P ” " ..... 4—Li ™ ™“’-
buvo suėmusi ir Antaną Bal- 
čaitį-Bėll, kuris gyvena su 
Klimu. Bet nors jis pirmiau 
buvo Tancl saliune, bet laike 
šaudimo jo ten nebebuvo ir 
nieko policijai pasakyti nega
lėjo. Tancl pati taipjau tapo 
areštuota.

Koroneris paskelbė, kad tar- 
dimus ves tie patys žmonės — 
“coroner’s jury“, kurie tyrinę- 
'o užmušimą kito paskilbusio 
mušeikos O’Bannion, nes kor 
roneris spėja, kad tarp abiejų 
užmušėjisčių yra labai daug

r r

salyk- 
yra su

Nuo 1896
VVENNERSTEN'S 
yra prirengė! ai 
Apynių-S’alyklo sko 
nio.

Todėl, kad 
la ir apyniai 
jungti ir la
bui lengva 
yra pri- 
ren g t i.

*ENNERSTEH’5(

HOPS
Cotnbined

Henning Wennersten Inc.
—Zgtįd T.AtVfcfeNl'f. a'V«-

PATENK. Naujas Apsaugos Apara
tas, veikia be dratų, mažas, garsus, 
gatavas i minutę tuitą ir gyvastį sau
goti visur; nuo vagies krhninalįo, ug
nies; naktį, dieną. Išlauko ar vidaus; 
durįs, langus, stalčųis, skrines, šiepas, 
vištininką; pavieniui ar kelius sykius 
ar kitam kambary darys kas stalčių 

knygutėse mes! jausite. Nekaštaunas/ aparato kaina

išaiškina kaip joms me ant užsakytnų. Jei nori pagaut va- 
vartojant Lydia E. Pink- gianf, nesakyk, kad pirkai ir nerodyk, 
.4-„ui« užteks anjžiui^ Gerumą garantoju; pi-

_ . Jei jus nigus atgal. Agentam nuošimtis. Siųs- 
kenčiate nuo skausmų ir nervingumo kit ir pinigus sft užsakymu. P. LAU- 

. ..U„ i.n------------ . <1---------------RENS patenk Shop, P. O., Box 44,
No. Bcnnington, Vt.

(Apskelbimas)
----- ---------------------- 1--------------------

Policija* patariu jiems vartoti Lydia E. Pink-! 
hain s gyduoles. Labai ačiū jums už: 

į jūsų gyduoles ir knygutę’’. — Mrs., 
llamerink, 3765 — 25 St. Detroit, 
Mich.

Laikraščiuose ir I
nuolat garsiname laiškus gautus nuo $7.00 su pri-siUntimū, Amferike. Daro- 
moterų, kurie 
pagelbėjo ’ 
hani’s Vegetable Compound.

Tie laiškai turi vesti jus.

; Kad tyrinėjant neįvyktų su- 
ir 

.Cicero policijos, šerifas Hoff- 
mah suliko paskirtus vesti ty
rinėjimus ChiefVįbs policislus 
padaryti šerifo . ^elbininkais, 
taip kad jie galėtų veikli visa
me paviete.

s įkirtimų tarp

(Tąsa ant 6-to pusi.;

§ios Valandos
Žmogus Parduoda

^12.50
Siutus ir 
Overkautus

reikalauja labai daug pardavinė
tojų, pardavinėti geriausiom vertės 
vyrų gatavai pasiutus viršutinius 
kautus.
Mes turime didžiausį pasirinkimą 
stylių ir patternų koks kada nors 
buvo pasiūlomas arti tų kainų, 
$12.50. Geriausi rūbai, geriausi sty- 
liai, geriausias darbas.-Nuo ktnd-i 
žiu, lietaus proof. Jūsų pelnas ūži 
kiekvieną pardavimą yra $3.00.
Rašykit man asmeniškai. Pasaky- ■ 
kit apie save. Aš noriu persitik-1 
rinti, kad vyrai kurios aš išsirink
siu kaipo atstovus nąretų turėti i 
pasisekimą. Daleiskite atsiųsti j 
jums kampelius ir pilną informaci
ją grįžtančiu paštu. j

Adresuokite

“JIM’’ FOSTER* CLOTHES
2250 So. Spaulding Avė., Chicago

ai’ba bite nuo moteriškų ligų, atmin
kite, kad Vegetable Compound pagel
bėjo kitoms moterirąs, turi pagelbėti 
ir jums. Pardavimui pas aptiekorius 
visur. * '

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo, 
Šokančių, traukančių, i.. .piidukihii) 
varančių skausmų, kupiųet skauda

.dantį, diegia ausi aj .skauda gal vii, jei 
•!nepamislini apie *f "

Jreg. S.'vTTat. djife. 
tuojau* ir negaiSihJa- 
Diail laiko, juonii pa«i- 
nhudoji, suteikia 
fnąląnyf ir greitą A>a- 
lengvininui. , ■_ 

: Net vfeha atsargi 
Šeimyna negali būti fic 
boncoH fiių gyduolių. 
N6ra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
kilo.

F.AD RICHTER&CO 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

NUPIRK
Typeivriterį arba 
rašoma mašinėlę

uoi.n pritarei! dideli saiagnzhh 
•Mts svu, tavo gimdnllma ir drau 
<aiU5 tiu kuriais susiraŠinftįi h 
/raičiau gaičai parašyti laišku 
cą kitą, negu su rankd. Geriau 
ia, parankiausia ir d&lilčatniaujii* 
'idiiė&i# »o lietuviškomis raidimia 
tašautyįe. Galima ir angliškai ra 

lyti.
Gaunamo*

NAUJIENOS ! 
1739 S. HalsU-rf Su, 

Chicago, III.

I|||||||||l!tlllll!!nill!!lllllirilll^
Jau atėjo Kultūra No. 10. 

Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.
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Physical Health Instituto
DR. VELONIS, Ph.

• D. C., D. O.. N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be raistų ir opern 
ėijų. naujausiais budais

4204 Archer Ate., Chicato. III
Brighton Fark, 2-rų lubų, Bumas i 
Valandos huo 9 ryto iki 12 piefų 
Vąkafe nuo G iki 8 vai vakare. 
Nedėldieniaia nuo 9 iki 12 pie*® 

Telephone Lafayėtte 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIEMS KAUSHILLAS 
Gydau be kaistų ir bė operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai 
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
»»sitc pageibą Patarimas dovanai 

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 
8, ir nedalioj nuo 9 iki 12.

Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.-...... , J

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Mfl Be 
Peilio* v v Skausmo

Kuomet koks nors dalykas yra pa
tvirtintas, jus tikite. Paliudymai šim
tų išgydytų ligonių, gali patvirtinti 
kieki ienam protaujančiam žmogui, 
kad aš gydau rupturas be peilio, be 
skausmo ir be sirgimo.

Skaitykit ką Mr. Bucus sako:
“Keturi metai atgal aš įgijau rup- 

turą nuo smalkaus besimušimoi ir per 
tuos keturis metus aš kentėjau didelius 
skausmus nuo dėvėjimo visokių diržų.

Kuomet aš jau nebegalėjau daugiau 
kentėti tų skausmų, aš nuėjau pas Dr. 
Flint pasikalbėti apie tai. Aš pa
bandžiau jo gydymą ir Į trumpą lai
ką aš likau išgydytas. Gydymas bu
vo be peilio, be skausmo, be išlikimo 
iš darbo. Aš dabai e.'u visai svei
kas. Aš nežinau kito geresnio pata
rimo ruptura sergantiems žmoniems, 
negu pasakyti jiems, kad jie nueitų 
pa:; Dr. Fint ir liktų išgydyti’’.

MIKE BUCUS,
028 W. Madison St.

VER1COSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas mano paties bildu, Lu peilio, 
be skausmo, bu sirgimu, saugiai ir 
tikrai.

Dr. E. N. Flint
322 So. Statė St., 5 atigštas 

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

pietų, panedšliais ir ketverges ftJ 
8:80 p. p;, nodėiiomii; uždaryta.

Thornton FfsherMr. 1. Knbvvitt He doesn’t helieve anvthina till he se.es it.
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Cicero mayoras gi paskelbė, 
kad jis daugiau tokių “netole
ruos” ir Įsakęs uždaryti visus 
Cicero salimui*. Chicagiečiai 
nelabai nori tam tikėti.

Spešelninkas Koretz 
sugautas

Lietuvių Rateliuose
Naujas sumanymas

Šiandie atsidaro artisto 
J. Vaičkaus studija'

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU NAMAI-ŽEME r.

Sugauta jį Kalifas, Kanadoje; • prajesi ir 
vežamas Chicagon,

Garsus spešelninkas Leo Ko
retz, kuris savo plantacijomis 
ir aliejaus laukais išvyliojo iš 
pasiturinčių ciįicagieČių nuo 
$2,0(M),000 iki $7,000,000 ir ku
ris buvo j ieškomas jau veik 
metai laiko, tapo sugautas 
Halifa.v, N. S., Kanadoje. Ten 
jis buvo užsiauginęs barzda, 
nusipirko brangų ir puikų d va-! 
ra, gN’svno labai turtingai, ren-l 
gė nuolatines puotas ir abelnai dienias į Chicago 
džiaugėsi ir naudojosi gyveni- dienų, 
mu iš tų pinigų, kuriuos jis 
surinko iš mažai 1 
čių, bet godžių turėti daug pi
nigų. Jis ten vadinosi Lou! 
Kevte. Bet kada įį suimta rie- i

Koretz ir sutiko su policlstais' 
vykti į Chicago, nė nebandant 
išsisukinėti ar statyti tam ko- 
kių-nors legalių kliūčių.

Koretz pabėgo gruodžio 6 d., 
pernai. Iki to laiko jis buvo

Mes, Chicagos lietuviai, turime 
priorganizavę įvairių pašelpinių 
draugijų bei organizacijų, politi
nių partijų, dailės ratelių, bet 
vienos ir naudingos organizaci
jos kol-kas mes da neturime. ,

Todėl suorganizuokime. Su-

| žinomas chica^iečiams kaipti 
turtingas žmogus, advokatas, 
bet kuris užsiima daugiausia 
finansiniais reikalais ir visais 
žvilgsniais “geras vyras”. Tik 
fjam pabėgus pasirodė, kad tie 
“finansiniai reikalai” yra di
džiausia žulikystė. Jis skelbė
si, kad jis turi dideles planta
cijas, kurios neša jam milži
niškus pelnus. Keli jo draugai 
prie jo prisidėjo ir gaudavo 
didelius pelnus. Paskui jis Pa
namoje įsigijo diddlius “allie*

, jaus laukus,” kurie irgi daug organizuokime “Debatų Kliubą.” 
pelno duoda. Kili tai nugirdę Debatų kliubas chicagiečiams y-

• juos priimti. Žino- ra reikalingas. Man teko paste- 
; ma, jis juos priimdavo. Jis nie- boti kai kuriuos inteligentus ir 
; kad pats nesisiule ir neprašė pusiau inteligentus, kad kada jie' 
pas jį įvestuoti pinigus, bet vi- užsilipa ant estrados ir nori ką 
suomei pačios aukos prašėsi pasakyti, tai jų kinkos dreba.... 
pas ji ir siūlė jam. savo pini- Nėra prasmės manyt, kad jie ne
gus. .Jis net buvo surengęs eks- turi ko pasakyti. Jie turi ką 
pediciją į savo aliejaus lau- pasakyti, tik neturi išsilavinimo 
kus Panamoje, bet pats pasi- toj šakoje ir neturi drąsos, 
šalino New Yorke. Numykusi 
gi ekspedicija vieton aliejaus 
laukų rado nepereinamus rais- 

j tus.
Suimtasis

Todėl užinteresuotieji šiuo 
klausiniu, geistina, kad pasireik
štų per Naujienas (Manau, kad 
Naujienos neatsisakys patalpin
ti). šiuonri tarpu susilaikauz bus atga-

už kokių 15 nuo išsireiškimo koks kliubo gta- 
nes nors jis sutiko gryš- tūtas turėtų būti. Vieną ko gei- 

ti tuojaus, bet Kanados leis- džiu, kad jis susidėtų iš veiklių 
nushnanan- mas j0 neišleidžia iki Chicagos žmonių; antra — manau, kad tu

prokuroras neįrodys jo kaltės.

Bcethoveno konser- 
ntsidarvs artisto 

d ūdi ja, t įsiėmimas 
eis vakarais — penki vakarai 
savaitėje. Susirašė pusėtinai 
didokas skaičius mokinių.

Prie studijos artistas Vaič
kus planuoja įkurti baleto mo
kyklų. Bet tai bus padaryta 
kiek vėliau.

Kuogeriausio pasisekimo!

Šiandie 
Valerijoje

NORTHSIDE. — A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa rengia linksmus šokius,, 
seredos vakare, prieš padėkavonės 
dieną, lapkričio 26 d., 7:30 vai. vak 
Liuosybės salėje, 1822 Wabansia Avė. 
Prie linksmu šokių bus dar ir laimės 
išbandymas atsilankiusiu Visus šir
dingai kviečia

— Komitetas.

CICERO.

VYRŲ Bargenas greitam 
pardavimui

REIKIA 6 darbininkų, j 
geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite
PRICE IRON & STEEL Co.

67th St. & 48 Avc.

Tiktai 
rendą, t 
to medži 
per visą namą, 
ties Chicago Burlington & Quincy 
geležinkelio, yra vanduo, gasas, 
elektra, yra akmeninis kelias ir ap
mokėtas,

M. PIOTROWSKIS
47 E. 61 st St.

Tel. Normai 7691

8-100 įmokėti, kitus kaip 
kambarių bungaloyv, kie- 

o grindys, didelis porčius 
2 blokai nuo sto-

lapkričio 27 d. artisto 
Vaiskaus teatras statys 

“Laisvės Mojus”
I^tpkr. 27 d. “Thanksgiying 

Day” C. S. P. S. svetainėj, 1126- 
30 W. 18 st., artisto Vaičkaus 
Teatras statys dramą “Laisvės 
Kovotojai.” Pravartu tą dramą 
kiekvienam pamatyti. Tikietai 
parsidavinėja iš kalno “Naujie
nose,” “Drauge,” “Varpe” ir 
“Aušros” knygyno.

Pranešimai

Liet. Dramos Draugija Stato Sceno
je du vejkalu, dramą “žmones” ir ko
medija “Teodalinda” Padėkavonės 
Dienoj, lapkričio 27, 7:30 v. v. Lietu
vių Liuosybes svetainėje. Dramiečiai 
ruošiasi užganėdyt visus, taigi daly
vaukite visi.

Dramiečiai.

Penktadieni, lapkričio 28 d., A. C. 
W. of A. Lokalus 269, Rengia viešas 
Diskusijas. Temoje : Kas paliuosuos 
darbininkus iš kapitalistinės vergijos 
■ar “Bolševizmas ar Socialdemokrati
ja?” Kaip matote diskusijos bus la
bai įdomios. Todėl kviečiame skait
lingai visus atsilankyti 7:30 vakare, 
1564 N. Robey Street, prie North Av., 
Unijos svet., ant trečių lubų.

— Komitetas.

Pabaigtuvių gonerališkos repeticijos 
įvyks utarr.inke, lapkričio 25 d. Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Ąve. 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai ir daini
ninkai malonėkite susirinkti nurodytu 
laiku. — Komitetas.

REIKALINGA gabus vyras už 
vedėjų prie Insurance skyriaus. Tu
ri 
gn

mokėti anglų kalbą. Gera 
išmokti pelningo biznio.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69 St.

Tel. Normai 4400

pro-

VIENO AUGšTO mūrinis biznia
vęs namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Rodžio Av. ir 39-tos. Kaina $16,500. 
Savininkas mainys ant 2 augštų 
namo Marųuette Manor, 

Tol. Yards 6894
St. Mari inkus, savininkas

REIKALINGAS draiveris prie 
duonos išvažinėjimo. Įjūri būt 
geras darbininkas ir apsipra
tęs su tuo darbu.

3300 Emerald Avė.

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirkaite lotą prie 63 St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotų. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 j mėesj.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

AUTOMOBILIAI

Liūdnos Metų Sukaktuves
25 d. lapkričio 1924 m. sukanka 
nelaiminga metų diena, mus nu
mylėtai dukreliai Adelytei Gri
gaity tei, 1023 m. 25 d. lapkričio 

‘ ji buvo mirtinai sužeista auto
mobilio, netikusio važiuotojo ir 
atsiskyrė su šiuo pasauliu vos 
sulaukus septynių metą ir vie- 
nuolikos mėnesių. Ta nelaimin
ga valandą nuskynė ką tik pra
žydintį žiedą kuri musų sieloj 
židėjo kaip rožė ir užrnergdama 
savo mėlynas akytes išplėšė 
musų širdį ir paliko nuliudušią 
sielą ant visados.
Numylėta musų dukrelė, lai bū
na rami tau ši žemelė, ir gėlėm 
panuoštas kapelis.

Greit praėjo dienos ką linksmai 
gyvenom; šiandien ant kapo so
diname gėles; ašaromis laistom, 
kad gražiai augtų ir žydėtų, 
puošdamos tykius kapus; tik 
nskties laike sušlamėtų, tartum 
atgijanti bejausmė širdis. Mes 
visi atjaučiant tave numylėta, 
gulinčią kapuose senai, ir šir
dies jausmai, per žemės sluoks
nį, atlanko gulinčią ramiai. Ko
kias mes turim metų sukaktu
ves, niekam negalim apsakyt, 
bet jeigu mus likimas tokis, ne
galime jo atmainyt.

A. A. J. nuliudtisi 
Grigaičių šeimyna.

Sekmadienio nelaimėse su au
tomobiliais du žmonės liko už
mušti ir keli sužeisti. Tarp sun
kiai sužeistųjų yra ir jauna lie
tuvaitė, Helen Lucas, 10 m., 
6819 So. Rockwell St. Ji bandė 
pereiti skersai Westem Avė. ir 
liko užgauta automobilio, kuriuo 
važiavo Paul Pickett, 10856 In
diana Avė. Jis tapo areštuotas 
ir bus laikomas kalėjime iki ne
bus aišku, kad sužeistoji Hele
na pasveiks.

Automobilių užmušti yra Ro- 
bert A. Thompson, Jr., 1600 Jon- 
iiuil Terrace ir Louis Abel, 3744 
Osgod St.

Russol Kief, 23 m., 4037 Dre- 
xel Blvd., tapo areštuotas už ne
atsargų važinėjimą. Jis buvo 
girtas. Policistas ji vežė į po
licijos stotį. Bevožiuojant su 
jiolicistu Kief įvažiavo į kitą au
tomobilį ir Thompsoną tiek sun
kiai sužeidė, kad tasis pasimirė 
už šešių valandų. Pats Kief iš 
liko nesužeistas.

PAŠAUTAS POLICISTAS 
ŠOVĖ PLĖŠIKĄ.

NU-

ALEKSANDRA VIGRACIUS

Mirė nedėlioj, 
1924, 12:50 vai. 
vedęs .turėjo 65 metų amžiaus. 
Paliko moterį Barborą, 4 dukte
ris, Barborą, Aleksandrą, Ka
zimierą, Ameliją, 
ciškų. 
metus, 
damos 
Kūnas 
ria St. 
ge, lapkričio 27, 8 vai. ryto, į 
Apvaizdos Dievo parapijos baž
nyčią, po pamaldų j šv. Kazi
miero kapines. Gimines, pažy
stamus ir draugus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys ir sunus.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius T. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

lapkričio 23, 
diena. Buvo

Sunų Pran- 
Amerikoj išgyveno 34 
Iš Lietuvos paėjo Kve- 

parapijos, Buišių kaimo, 
pašarvotas 1822 S. Peo- 

Laidotuves bus ketver-

Policistas John Kasper įr 
Brighton Park stoties, liuesas 
nuo darbo ir civiliniuose drabu
žiuose, eidamas 47 gatve, tarp 
Laflin ir Justine gatvių, užtiko 
du plėšikus bandant apiplėšt’ 
John Wojciechowski, 1755 W. 18 
St., pradėjo su jais šaudytis ir 
nors pats sunkiai sužeistas visg’ 
įstengė vieną policistą mirtina’ 
sužeisti.

Kasper eidamas gatve užgirdo 
du šuvius. Jis atbėgo į plėšimo 
vietą ir plėšikai įbėgo į siaurą ir 
tamsų taką tarp namų. Jis ėmė 
juos vytis, plėšikai šaudyti. Nuo 
pirmųjų šūvių Kasper krito, bet 
jis vistiek išsitraukė revolverį ir 
irgi pradėjo šaudyti. Atvykus 
daugiau policistų, vienas plėši
kų, manoma, John Karaz, 1011 
W. 47 St., rastas mirtinai sužei
stas. Kitas plėšikas, nors kaip 
spėjama, irgi sužeistas, pabėgo. 
Sužeistasis plėšikas pasimirė ve
žant į ligoninę. Policistas Kas
per veikiausia irgi mirs. Jis y- 
ra <32 m., gyveno 4750 Loomis 
St.

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ 
POLICISTĄ.

Policistas Edvvard J. Cleary 
27 m., 4357 Princeton Avė., liko 
pašautas ir gal mirtinai sužeis
tas negro, kurį jis bandė areš
tuoti už valkiojimąsi.

rėtų būti bepartyvis. Nes pa.r- 
tyvė tokia įstaiga negalės tinka
mai bujoti.

Taigi, pakraipštykite pakau
šius ir pakrapštę tarkite savo žo- ........... ....................
dį — ar reikalinga mums toki Fų, kurie dnodaie Naujienonis pra-

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau- 

‘ gijų komitetų, raštininkų ir visų

—Franas Zanavykas.

Lietum našlaičiu reikalu

nešimus įsitėmyti šias taisykles:
1. Nuo lapkričio 15 d. s. m. pra

nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus;

kurio rengiant paskaitas, prakalbas, ma- 
. . sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 

mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra-

ASMENŲ JIESROJIMAI
PAJIEŠKAU savo moteries, Onos 

Blužienes, po tėvais Giraitaitė. At
sišaukite greitai delei savo gero. 
Jūsų tylėjimas bus jūsų nuostoliai. 
Atsišaukite, o bus viskas gerai. Jei 
neatsišauksite, nerugok, nes valdžia 
veda teismą.

CHARLES BLUŽIS, 
1411 So. 49th Caurt, Cicero, III.

Pathfinder turing karas, 6 ei- 
linderių, gerame padėjime, pi- 
;giai už cash. Arba mainysiu į 
Ford troką, rodsterį arba turing 
karą, radio, viktrolą arba kitką.

Tel. Canal 7100.

BIZNIO prapertė, Southwest, na
mas, dvigubu frontu krautuvė, vi
durio įėjimas. Presinių plytų fron
tas. Tiesi kart} linija Į miestą, 45 
min. važiavimo iš miesto. Parduosiu 
pigiai. Nereikia brokerių.

Naujienos,
1739 So. Ilalstįod St., Box 410

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI

Ar jus žinote, kad
tankai, kurie turi užėmę Vilnių, 

buvo atėmę lietuvių spaustuvę, kur 
pradėta spaudinti knyga “Milda”. Bet 
dabar ta spaustuvė vėl atiduota atgal 
savininkams. Ar jus žinote, kad Kel
mai- Turkiški cigaretai turi savyje 
lengvą ir gerą tabaką dėl cigaretų. 
.Tųs dŽiauR-sU^s permainę f Turkišku 
tabaką.

TELEGRAMA A. G. VVARBAI.
Naujienose yra gauta telegra

ma p. A. G. Warba. Ateikite ir 
atsiimkite ją.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nau jienos.

Kiekvienas žmogus, 
krūtinėj spindi nors maža ki
birkštėlė žmoniškesnio jausmo, a ., . . ' nešimai talpinami tik du kartu tuo
'(erai supranta kiek vargo, pnčiu reikalu.
’ikausmo ir karčių ašarų turi i
lanešti tie, 1 
nažiems beesant šį pasaulį ap-’ rapijij 

’eido. Jų vardas yra našlaičiai, balių,

; 3. Apmokami pranešimai talpina- 
. . .. . , ' mi visų organizacijų, draugijų,
kurių tėveliai dar j<uopi|t kiinbų.i chorų, ratelių, pa-

• ’* ” i ir tikėįimiškii sektų reika-
i inis visokių bizniškų parengimų: 

i ų, teatrų, piknikų, koncertų, 
' vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liutevijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

I. l’ž apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colj. ar
ija dalį vienui dienai. Skaitlius die
ni! 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.

urį mes tardami pa jaučiam 
kandantį jausmą. Jiems pri
eina šalti, badauti, ieškot sve- 
imos pastogės ir globos. To
rių vargdienių yra daug ir vi
ii r, daugiausia lai aukos pa
kulinio karo. Kiekviena tau- 
a rūpinasi savais našlaičiais, 
luosniai aukaudami jų būvio 
'^gerinimui. Mes gi lietuviai 

. 'nodami kaip biauriai skriau- 
žia lenkai iš butų mėtydami 

*• hadu marindami Vilniaus 
lašlaičius, taipgi žinodami kū
juose trukumuose auklėjami 
uiuno prieglaudose našlaičiai, 
urėtume tuo reikalu daugiau 
usidomeli ir pagal savo išgalę 
riek paaukoti, kad musų an
os nors kiek pridengtų nuo 
iemos šalvių nuskriaustus, iš- 
adė.iusius Kauno ir Vilniaus 

lašlaičius. šilam tikslui Chica- 
os Komitetas Lietuvos Naš- 
ričiams šelpti rengia rank- 

larbių ir namie gamintų val
ių bazara. Bazaras prasidės 

’ d. gritodžio, 7:30 v. vak., 
Vaymond Chapel svet., 816 W. 
H St. ir tęsis taipjau 5 ir 6 d. 
ruodžio nuo 1 vai. po pietų 

ki 10 vai. vak. Bažare bus šie 
kyriai: Kauno našlaičių rank- 
larbiai, Amerikos moterų ir 
vyrų rankdarbiai ir biznierių 

1 ovanos.
Išdirbinius meldžiame siųsti 

Y. Valančauskienei, 3216 S. 
’lalsled St. (3-čios lubos); pi
nigus ęiunčiant rašykit čekius 
>r money order’ius P. Balickie- 

vardu, siųsti gi M. Zolpie- 
927 W. 34th Place.

—Narė Chicagiete.
......

Bridgcporto 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 9G63, T 
tamsta nori, kad apart “? 
da gauti ir kitą laikraštį 
kitę irgi mums 
me biie lietuviškais
Aiusų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

aipgi jei 
atijienų” 
praneš

inės aprupinsi- 
laikraščiais.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgcporto- mėne
sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. vak. Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite dalyvau- 
susirinkime.

— A J. Lazauskas, sekr.
ti

AT YDA
Chicago Lithuaniąn Auditorium 
Co r po ra t i on šeri n i nka m s.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

J. P. EWALD, Sec’y.
<840 W. 33rd Street

AT YDA
Mildos Teatro Bendroves Sėri- 
ninkams.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

.T. P. EWALD, Sec’y
840 W. 33rd Street

Liet. Naš- 
įvairų

nes 
nei,

Sos. Apšv. Kliubo Org 
Mitingas

Chicagos Komitetas 
laičiams šelpti rengia 
zani gruodžio 1924 m. 4, ,5 
6 Raymond Chanel, 816 W. 31 
Meldžiame paaukauti ką nors 
bazaro, kaip tai: rankdarbius, 
mie gamintus valgius ir tt. Visas 
pelnas skiriamas sušelpiami Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus

Rengimo Komisija.

ba- 
ir 

St. 
dėl 
na-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.. 
Phone Lawndale 4)114.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON G kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
TeL.P^ospect 392G

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU rendavoti namų 10 ar 

daugiau kambarių; butų gerai, kad 
butų maža krautuvė prie namd. 
Kas žinot tokią vietą, ar savinin
kas, meldžiu pranešti, už ką bus 
atlyginta. Alsišaukit greit

A. Matuzevičienė, 
1-11,3 E. 58 St., 2nd floor 
1 Ivde Park 4506

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS dėl rendos vienam 

vaikinui arba merginai. Rui
mas tinkamai apšildomas ir švie- 

l'sus. Su valgiu arba be valgio. 
Kreipkitės —
3231 So. Emerald A,Ve. 3rd užp.

RENDAI kanibarys dėl vyrų. 
Galima ir virtuvė vartoti, kaina 
7 doleriai j menesį arti Halsted 
St. karų linijos.

Kreipkitės —
819 W. 34 PI.

!^-'J -f-

MOTERŲ
REIKIA moterų pardavinėto

jų, patyrusių prie pardavinėji
mo materiolų ir siutų. Departar 
mentinė krautuvė, nuolat darbas 

J. OPPEHEIMER & CO.
Ashland Avė. & 47 St.

Pirk Dabar
Jeigu' nori bučemės ir grosernės 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu j mainus lotą arba automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 Šo. Union Avė.

TURTU atiduoti savo $1000 
vertės Kimball grojiklį pianų, 
geras kaip naujas. Geras pa
siūlymas nebus atmestas, šau
kite Tel. Lawndale 1050, prieš 
12 dieną ir po 6 vakare.

BUČE R N f: ir grosernė parsiduo
da už pusę kainos, ant didelio 
stryto, Nortn West Side: biznio 
daroma į dienų nuo 8200 iki 8300. 
turi bus parduota greit.

2623 \V. Nori h Avo.

T()WN OF LAKE
Pirmas metinis išpardavimas vy

rų, vaikų, moterų ir mergaičių 
reikmenų, čia' randasi visi reika
lingi dalykai. Kviečia

S. ItUDEIJS,
•1551 S. Pagilina St., ChicagoEXTRA BARGENAS

Parsiduoda grosernė ir visokių 
smulkmėm} sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3113 Sq. Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
didžiausis bargenas Chicagoj. Labai 
svarbi priežastis verčia greitai par
duoti. Seną įstaiga, gerai .apsimo
kantis biznis, labai tirštai apgyvento
je darbininkų kolonijoje, North Side, 
Deamicke rakandai, buČerio baksas, Į 
marmurinis kaunteriol viršus, show 
keisai, computing vogos, cash registe- 
ris, elektrinis mėsos maliklis, elektri
nis kavos maliklis, stakas ir t. t., vis
kas geriausia ką galima pirkti už pi
nigus. Parduosime viską greitam 
pirkėjui už $1800, arba už geriausi! 
greitą pasiūlymą. Vien tik rakandai! 
kainuoja dvigubai, pigi renda, geras 
lysas. Taipgi parduodame staką ir 
rakandus. Jei reikia, galime per
kraustyti. Atsišaukite tuojau. i 

1450 Larrabee St.
2 blokai į pietus nuo North Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis labai gerai išdirbtas, prie
žastis pardavimo, savininkas turi du 
panašius biznius, arba mainysiu ant 
namo, loto ar automobilio. Parduodu 
bučemės ice baksį pigiai, 6x8.

' 4818 So. Mozart St. 
Tel. Lafaytte 5579

NAMAI-2EME

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra gi ei
tas ir tikras. Be pasivėlinimų. Be 
ekstra mokesties.

NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 So. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.
Atdara sukatomis iki 5 v po piet.

MES padarome ir perkame Ant
rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palukam} ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Šalie St.
12 JJPS— 1- J '-T-T.T!

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Draftlng, De 
signing-, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išinokėjimaii. Di
delis numažiniman kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. MadiHon. Chicago, Bl. 
Phone Seeley 1643

M/ E. HUTFIIJZ, Managei

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

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

SNO\V COLLEGE
M. Johnson Managcr

159 N. State St.. Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
I ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku- 
praleisti valandas nau- 

s lai- 
prie skaitymo.

Sor. Apšvietos Kliubo organi
zatorių mitingas įvyko 20 d. lap
kričio, 8:00 v. v., Naujiem) na
me.

Tenka pažymėtu kad į Mitingą 
neatsilankė nevien ne visi orga
nizatoriai, o padraug ir valdybos 
nariai. Peiktina.

Tarp kitų tarimų likos nutar
ta laikas nuo laiko rengt paskai
tas visose lietuvių kolonijose,

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradieni Liuo
sybės svet.. 1822 AVabansia avė., 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes 
turimo prisirengti prie veikalo “Pa
baigtuvės”. Lošimas su dainomis 
įvyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti. Turinti reika
lų prie choro meldžiami kreiptis 
ypatiškai antradieniais arba lai.š- 

adre.suodmni Pirmyn Chorui. 
VVabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.
1822

TEATRALIŠKO KLIUBO “LIETU
VA” draugiškas vakarėlis jvyks tre
čiadienį; lapkričio 26 d., 8 vai. vak. 
p. I.etukienės svet., 4523 So. Wood St. 

Visi kvfeCiaml dalyvauti.. K- SekretorTus. _ Rengimo Komisija. /
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REIKIA merginos virš 16 me
tų amžiaus dėl mokinimosi mar- 
celling ir beauty darbo. Už tai 
turi pagelbėti dirbti šapo j e. Tu
ri būt Amerikoj gimusi lietuvai
te. Phone: Blvd 9685

DIDELIS mūrinis, 2 l’latų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau. 
kitę prie James Krak 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus 1-i 
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpų laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas 
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted StM Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA vyrų prie bresinio 
pečiaus prižiūrėtojų,

• Atsišaukite
MR. REMINGTON,

Lovvventhal Company,
947 \V. Cullerton St.

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalovv už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 

,$45 į menesį su palūkanomis.
A. & P. CONSTRUCT1ON CO.

936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599
Atdara nedėlioj ir vakarais.

JIEŠKAU pirkti namų ant 2 šei
mynų, kad 
5—6 kanib. 
šaukti, į)<‘t 
kas. r i 

3307 S. Emerald

butų po 6 ir 6 arba 
Reikalinga laišku alsi

nę agentai, tik savinin-
P.

Chicago

Mokykis
■lepraleisk ’liuoso laiko veltui. , 

^irbk savo ateičiai liuosose valan- • 
luose. Trumpam laike gali išmok

ai Aritmetikos ar Anglų Kalbos sa- 1 
vąjame name. Rašyk dėlei informa- 
■i.i'is ŠIANDIEN.'

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJI- 
NĖ MOKYKLA j

5556 Windsor Avė., Chicago, UI. •


