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No, 288

mas Estuose
Pa/aiintasai Pekino karo va 

das Vh Pei-Fn sumuštas.

Naujasis Meksikos Prezk Fašistą Priešininky Kori 
zidantas Inauguruotas ferenoija Milane Lietuvos žinios.

KUN,
Sutiko išpildyti visus Britų val
džios pastatytus reikalavimus.

Estai protestuoja Sovietų 
Rusijai

Egiptas sutiko išpildyti Anglijos 
reikalavimus

KA1RAS, Egiptas, gruodžio 
1. — Nors oficialiai dar nepa
skelbta,, tečiaus iš tikrų šaltinių 
gauta žinių, kad Egipto valdžia 
sutikus išpildyti visus reikalavi
mus, kuriuos Anglija pastatė jai 
tuojau, kai Kairo buvo nužudy
tas Britų kariuomenės vadas 
Egipto ir Sudano gubernatorius

Philarco Elias CaJles užima Ob- 
regono vietą; paskelbia naują 
ministerių kabinetą.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 1. — Naujasis Meksikos

ŠANCHAJU S, Kinai, gruod. 
1. Nuversto Pekino karo va
do Vu Pc'-Eu pirmas bandy- 
mrr prasimušti pro jėgas ge
nerolo Fcng .lu-lIsiango ir gen.'
Tso-I.ino, kurie dabar valdo prezidentas Plutarco Elias Cal- 
Pekiną ir šiaurinę Kiniją, ne- les vakar padarė priesaiką pįl- 
pav)ko. V u Pci-lui su savo ar- dyti respublikos konstituciją ir 
mija puolė šeiiši kariuomenę, įstatymus. Ceremohijos Įvyko 
gencrc'o llu c,ing-.»: vadovai!-1 didelėj salėj “Stadium”, daly- 
įiif. :i b< t. I>iiv<» • .'.markiai su- vaujant 25,000 miniai žmonių ir 
.i'ii.- . Su dideliai-, nuosto- spoeialėms šešiolikos užsienio

į diplomatinėms misi-

Komunistu Sukilimas Es- Fstai Protestuoja Rusu 
tuose Nuguiaužtas Sovietu Valdžiai

žingsnis
i '.-k inn

švietimo ir

Maištininkai buvo užėmę kai 
kurias valdžios įstaigas; ka
riuomenė tvarka.

Reikalauja, kad butų 
dytos bolševikų 
ei jos ties Estijos 
mis Rusijoj.

suslab- 
demonstra- 
at stovy bė-

Padėtis ramesnė.

1. Anksti 
komunistai

TA’ INAS, gruod. 
tijos valdžia nutarė 
kad Husų sovietų

reikalauti, 
valdžia iš-

, Estija, gruodžio 
šį rytą ginkluoti 

bandė padaryti su
os sostinėj faline.

Jiems buvo pavykę užimti kai aiškintų, koki istikrųjų yra jos, 
kurios valstybės įstaigos, taip-Į sovietų valdžios, santykiai su 

trečiuoju internacionalu, ta 
komunistų organizacija, 
atrodo, turi neišsemiamų
du komunistinei propagandai 
už nuvertimą valdžių svetimuo
se kraštuose ir ypatingai už 
nuvertimą. Estijos valdžios.

kuri bus. šian- 
sovietų valdžiai, 
protestuoja prieš 
sovietų valdžios

raudonosios armi-

jau gdležinkčlio stVis, tečkiu 
maištas tuojau buvo kariuo
menės nuguiaužtas.

Kituose miestuose nei pro-’ 
v i ne i joj jokių neramumu 
i vyko.

ne-

Kelelas žmonių užmušta; 
ministeris sužeistas

gruo-
džio 1. Pranešimai iš 
jos sostinės skelbia, kad 
ginklavusių komunistų būriai 
šį rytą buvo užėmę Talino ge
ležinkelio stoti ir bandę pasi
grobti telegrafo ir telefono 
Įstaigą.

Koletas žmonių, tarp jų ke
li policininkai, buvo užmušti, 
kai kūne kiti sužeisti. Sužeis
tas ir susisiekimo ministeris 
Kark. Jis' buvo pašautas, be
važiuojant jam i geležinkelio

apsi

Kariuomenė atsteigė tvarką ’
Pašaukta kariuomenė, po 

trumpų kautynių, kuriose bu
vo vartojami kulkosvaidžiai ir 
rankinės granatos, maištinin
kus nuveikė, ir tvarka buvo 
a įsteigta. Mieste paskelbta ka
ro padėtis; visos valdžios įstai
gos kariuomenės dabojamos.

Coolidge'ui Išrinkti išlei 
sta $3,063,952

WASH1NGTONAS, gruodžio 
— Republikonų partijos na- 

pranešimu, 
kampanijai

čionai i o komiteto
prezidento rinkimų 
Coolidge'ui išrinkti republikonai 
buvo surinkę viso labo 3,419,216 
dolerių. Kampanijai buvę išleis
ta 3,063,952 doleriai, fonde dar’ 
likę 355,264 dol.

Kampanijos fondui aukoję 
90,605 atskiri asmens; iš jų 83,- 
299 davę po mažiau nei 100 do
lerių; šešiolika buvę tokių, kur 
davę po daugiau nei 10,000 do
lerių, o trisdešimts devyni auko
ję sumomis nuo 5,000 iki 10,000 
doleriu.

DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
SUDAUŽIUS AUTOMOBILĮ.

CAIRO, III., gruod. 1. — Char-Į 
les Walker, 38 m., Walker Coal 
kompanijos prezidentas, ir F. R. 
Morris, 39 m., sankrovininkas, 
buvo šį lytą užmušti, Illinois 
Central geležinkelio traukiniui 
sudaužius jų automobilį netoli

kuri, 
fon-

<lie pasiųsta 
Estijos valdžia 
nepaliaujamas 
tarnautoj ų
jos kareivių ir matrosų ir da
gi mokyklų vaiku demonstra-

Demonstracijų priežastis — 
komunistu bvla Estuose, v
šitos bolševikų demonstraci

jos prieš Estus Rusuose prasi
dėjo trejetas savaičių atgal, 
kai Taline pradėta tardyti 149 
komunistų byla. Vienas -komu
nistas, Estų parlamento narys, 
buvo pasmerktas mirčiai ir su
šaudytas, kili dešimt buvo ati
duoti karo lauko teismui, o 
likusi 138 komunistai tapo pra
eitą penktadienį pasmerkti įvai
riems terminams kalėjimo, 
penkerių metų ir iki gyvos 
vos.

Estų valdžia savo notoj 
ko, kad ji jokiu būdu negalin
ti suprasti, dėl ko sovietų val- 

ip baisiai susirūpinus 
Estijos valdinių komu- 
trečiojo internaiconalo 
kurie buvo dabar pa- 
už bandymą nuversti

nuo

likimu 
nistų, 
na rių, 
smerkti
esamąją Estijos valdžią ir pati 
.kraštą prijungti Rusijai.

Estų valdžia nori taipjau ži
noti, kodėl 
ii yra tik 
nalo nariai 
tarnautojai
demonstracijose ties Estų at
stovybėmis Rusuose?

Tasai faktas, kad sovietų

jei pas merk t i e- 
I rečio jo intcrnacio- 

sovietų valdžios 
turėtu dalyvauti

iozicija nopriinisianti jokių 
mąlonių, jei Mussolini norėtų 
jų teikti fašistų 
nuglostyti.

PURICKIO IR VOLDE 
MARO BYLOS.

priešams

gruod. 1. 
laikoma 

Italijos fašistų priešininkų kon
ferencija, kurioj dalyvavo sep
tyniasdešimt keturi parlamen
to nariai ir apie šimtas jvarių 
(.pozicijos organizacijų atsto
vu iš šiaurinė- Italijos miestų.

Vakar Čia buvo

KAUNAS. — Seimo teisių ko
misija savo posėdyje spalių mėn. 
16 d. rado, kad kun. Purickio ir 
A. Voldemaro bylos teisme iškel
tos teisėtai ir jokio sutikimo iš 
Seimo, pusės, kad jie butų teisia
mi, nereikia.

Seimo Komisija tą klausimą 
svarstė todėl, kad min. Tumėnas 
buvo Įteikęs ministeriui pirmi
ninkui raštą, kuriame nurodine-

LONDONAS, gruodžio 1. — 
Gauta iš Kairo telegrama prane
ša, kad miesto mokyklos, kurių 
mokiniai buvo sustreikavę pro
testui prieš Britų smurtą, vėl 
atsidarančios ir kad padėtis kaip 
Kaire, taip Aleksandrijoj, esan
ti rami.

Nei Sudane, nei. Egipte, šiuo 
tarpu naujų neramumų nematyt, 
sako pranešimai.

Ruhro Okupantą Pelnas 
- $150,000,000

PARYČIUS, gruod. 1. Ką 
tik pasibaigęs ekonominis Ruh
ro krašto evakuavimas paro
do, kad Francija ir Belgija, 
pavartojusios smurto žygį tiks- 
’u okieliją mokėti 

iš los okupacijos 
viso apie 3 bilijonus 

frankų (150 milijonų dolerių) 
pelno.

Vokietijos kraštų okupavi
mas greitu laiku nueis į isto
riją. Ekonominiu Vokietijos 
karo priešų pasišalinimu pasi
baigė svarbiausioji aliantų 
įmurto žygių fazė. Belieka dar 
militarinė okupacija, kuri 
čia u pale ngva mažinama
apie ateinančių metų rugpiti- 
čic mėnesio vidurį evakuavi- 
mas okupuotųjų Vokietijos že
mių visai pasibaigs.

te-
ir

Kongresas Vėl Susirinko
Be priėmimo metinių sąmatų, 

kitų svarbesnių darbų nebe- 
suskubs nuveikti.

WASHINGTONAS, gruodžio 
L — 68-tasis Kongresas šiandie 
vėl susirinko paskutinei savo se
sijai. Nenumatoma, kad jis 
beatliktų kurių nors svarbesnių 
darbų, išskiriant priėmimą me
tinių sąmatų.

Atstovų rūmų posėdis tęsės 
viso arti valandos laiko. Priė
mus užuojautos rezoliuciją dėl

♦arnautojų govėdos priėmė da- mb*ties atostogų metu trijų at-
stovų rūmų narių ir trijų sena
torių, posėdis pabaigta.

ku_| Antradienį (šiandie) Prezi- 
rių šiandie susideda Estų vai- lentas Coolidge atsiųs Kongre- e « l _ _• 1 • 1 V 1 *4 Z"* 1

džia,” tuo labiau nesupranta
mas, kad sovietų valdžia kart- 
kartėmi s yra užsigynus, jogei 
trečiasis in.tcrna||iondlas nesąs 

sovietų valdžios įstaiga. Šito ji 
užsigynė ir dabar nesenai Ang
lijai ir Francijai.

gi grasinamas Estų valdžiai re
zoliucijas su protestais “prieš 
baltuosius žmogžudas, Įiš 1

TRYS VAIKAI ŽUVO GAISRE.

BĘTHLEHEM, Pa., gruod. 1. 
-— Fountain Hill. kaime sudegė 
vietos gyventojo Dreisbacho 
namai, kartu ir trys jo maži 

I vaikučiai.

sui biudžeto 1925 metams pro
jektą su savo lydimuoju laišku, 
o trečiadienį — savo metinį pra
nešimą Kongresui.

Senatorių konferencija pas 
Prezidentą.

Prezidentas Coolidge pusryčių 
metu turėjo konferencija su 
daugiau nei tuzinu senato lyde
rių, svarbesniųjų senato komisi
jų pirmininkų. Panašių konfe
rencijų Prezidentas žadąs turė
ti ir su kitais senatoriais, o taip
jau ir su atstovii buto lyderiais.

di visai ga- pasitraukiančiam 
ims. Išilgai Ąlvarri Obregonui, 

š( nši pro- riams, ctc.
siunčiama 50,000 armi-į ; 
o t ikslas yra paimti ;mį 
, llumuio provincijoj.

Pranešama taipgi, kad Peki
ne vali 
k ui iuo 
ncrclas 
namas, 
buvęs 
g< n. čen Tao-Juan&s, kurs ne
senai paskelbė savo nerpiklau- 
somybę įr, pareiškė, kad' 
šias išvien su Pekino valdžia.

(mllonosic <

ui

Ižia išleidus įsakymą, 
Kiangsu provincijos ge- 
ši H šie-J uanas pašali- 

o jo vieton paskiriamas 
generolo Či leitenantas,

Susirinkusios minios triukš
mingais aplodismentais sveiki
no pasirodžiusią Amerikos Dar
bo Federacijos delegaci.ią su pre
zidentu Sam Gompersu pric-

ei

Paskelbė savo kabinetą.

Prezidentas Gailės paskelbė 
savo naujojo kabineto sudėtį:

Užsienio reikalų ministeris, 
Aaron Saenz (tas pats, kur 
šiol buvo).

Pinigyno, Alberto Pani.
Vidaus, Romeo Ortega, iki

to

f)O| I urulį prisiminė apie nnr- 
lį socialistų atstovo (liacomo 
Matleclti. kurs praeito birže
lio menc'-’į buvo fašistų bai- 
•iausiu budu nužudytas, ir pa- 
lotš.vč, kad dėl savo pasiauko
jimo Malteotti visados pasitik
siąs Hali jos civilinės istorijos 
dalim. Kalbėtojas pareiškė, kad 
opozicija nepriimsianti nė jo
kių malonių iš valdžios, jei ji 
bandytų fašistų priešininkams 
jų teikti, norėdama tuo lyg pa-

kaipo buvusieji ministeriai, ei
nant inlusų Konstitucija, be Sei
mo sutikimo negali būti traukia
mi teismo atsakomybėn.

NAU.II LIETUVOS BANKO 
NAMAI.

I Vidaus, Romeo Ortega, i

Mussolini'o iižantspaii- departament
duoti įsakymai fašistams

ROMA, Italija, gruod. 1. — 
Visi parląmcąt.ę nariai fašistai 
apleido Romą ir išvažinėjo 
kiekvienas į savo rinkimų ap- 
skričius. Kiekvienas jų vežasi 
gautą iš premjero Mussolini’o 
užantspauduotą, su jo parašu, 
laišką. Atstovams išakyta, kad 
jie laiškų neatidarytų, kol ne
sugrįš namo. Tik sugrįžę ir su
šaukę vietos fašistų mitingus 
jie turi 'laiškus atidaryti ir fa
šistų susirinkimui perskaityti.

Ką fašistų diktatorius tuose 
savo užantspauduotose laiškuo
se praneša juodmarškiniams, 
kol kas pasilieka didžiausia pa-

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 29° F.

šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi 4 :20 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 1 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv., sterlingų .. $4.64 
Belgijos, 100 franką ............... $4.94
Danijos, 100 kronų ............... $17.61
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 franką ........... $5.44
Lenkijos, 100 zlotą ............... $19.25
Norvegijos, 100 kroną ....... $14.85
Olandijos, 100 markių ....... $40.43
Suomijos, 100 markią ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 franku ...... $19.31

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pet 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos 
mas šitaip;

50 *
100
200
300
400
500
(»00
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia prl<l§li 25 

centai pašto i&ulidą už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

doleriais yra skaito-

......................... $5.50 
.......................... 10.5(1 
....... .................. 20.75
...........................  .31.00 
............................ 41.25

. 01.75
.. 72.00
.. 82.25
. 92.50
102.75

pa-

Susisiekimo ir viešųjų darbų, 
Adalberto Tejeda, per pastaruo
sius ketverius metus buvęs Ve
ra Gružo gubernatorius.

į Pramonės, prekybos ir darbo 
Luis Morones, darbininkų va
das.

Žemės ūkio, Luis Leon.
švietimo, senatorius Jose Puig 

•Casurano.
Karo ir laivyno, gen. Joaųuin 

Amaro, buvęs to departamento ( 
pasekretorius. į

Ramon Ross paskirtas išnaujoj 
federalio distrikto gubernato-' 
rium. i

Buvęs karo ministeris Gio- 
vanni Amendola, nacionalės 
eąjungos- atstovas, pasakė, kad 
šioje konferencijoje vėl atgi
męs patriotizmas ir laisvė; kad 
Italijos žmonės pasiryžę alko-į 
voti savo nepaveržiamas teises 
svarstyti ir spręsti savo liki
mą.

Kili žymiausieji kalbėtojai., .. .. i T i i • . 1 traukis ir tt.buvo:* katalikų atstovas ir bu-1, ,. _.
vęs žemes ūkio ministeris An
gelo Mauri, kalbėjęs liaudinin
kų partijos vardu; buvęs paš
to ministeris Giovanni Colonna' 
di Ccsaro, socialdemokratas;
Oronobali, socialistas, ir Fa 
qucnelti, atstovavęs respubli- 
kininkų susivienijimui ir Eais-1 
vosios Italijos partijai.

LAIVAS ĮSTRIGO.

KAUNAS.— Maironio ir Duo
nelaičio g-vių kampe Lietuvos 
Bankas pradėjo statyti naujus 
didelius nuosavus rumus. Rū
mų didumas apimsiąs 35,000 k. 
metrų, iš 3 aukštų, su fligeliais 
iki 5 aukštų ir rusiu. Rūsys eis 

|ne tik po rūmais, bet ir po kie
mu. Rūmų ir rūsio ilgis — 65 
metr., plotis — 42-1/, metr.

1 Rūmai busią įrengti sulig pas
kiausiais banko technikos reika
lavimais, viduje busią oro paš
tas, t. y. raštus ir kt. dokumen
tus busią galima persiųsti iš vie
no Banko skyriaus Į kitą auto
matiškai be kurjerių pagalbos,

‘centralinis apšildymas, vanden- 
. Be to, busią įreng

ta vadinami šefai piliečių bran
genybėms saugoti.

Fligeliuose skiriama keturi di
desni butai Banko direkcijai ir 

iapie 15 mažesnių butij taiTiams 
gyventi.

| Rūmai, manoma, busią baigti 
statyti ir busią galima į juos 
persikelti 1926 m. rudenį. Rū
mai kainuosią apie 3 milijonus 
litų. Darbus vedu inž. Vizbaras.

Prez. Cooledge’o pasveikinimas.
WASHINGTON, D. C., gruod. Wdo pranešimu, 

1. — Prezidentas Coolidge pa- Glueckstadtu, Vokietijoj, 
siuntė naujam Meksikos prezi- seklumoj Amerikos linijos 
dentui Calles’ui pasveikinimo te- garlaivis Minnekahda, plaukiąs 
legramą. ^ew Yorko į Hamburgą.

LONDONAS, gruod. 1. 
jūrėse

Suėmė užpuolusi moteris 
negrą

PENKI ŽMONES SUDEGI

NEW YORKAS, gruod. 1. — 
West 63rd gatvėj praeitą naktį 
sudegė penkių aukštų gyvena
mieji namai. Liepsnose žuvo 
penki asmenys, tarp jų trys mo
terys. Vienuolika kitų buvo su
žeisti, kai kurie jų pavojingai.

$250.000 GAISRO NUO
STOLIŲ.

LOS ANGELES, Cal.,
— Santa Fe Springs 

laukuose vakar sudegė 
aliejaus įstaiga 
mašinos ir tankai,
gas mirtinai užtroško, 
padarytus nuostolius skaito apie 
250,000 dolx

1.

iš New Yorko Į flamburgą.

gruod.! 
naftos 
didelė

- triobesiąi,1 
įstaigos sar-j 

Gaisro

NUŠOVĖ SAVO DL'DŲ

m., gyve- 
ir sesute

Harry Atkins, 19 
no su savo motina 
pas savo dėdę Thomas Kelly, 
40 m., 1839 W. 31 St., Jo dėdė 
sugryžo vėlai naktį ir girtas. 
Išpardžių kabinėjosi prie vieno, 
kito, pyko, o paskui pradėjo 
Atkins motiną mušti. Jaunas 
Atkins pastvėrė revolverį ir 
įsake dėdei sustoti mušti mo
tiną, bet kad Kelly nepaklaus 
se įspėjimo. Atkins paleido į 
Kely du šūvius ir Kelly krito 
negyvas. Atkins suimtas, bet 
veikiausia bus paliuosuotas.

ties
įstri-C

Prie Racine ir 35 gatvių de
tektyvai suėmė negrą George 
Smili), kuris buvo užpuolęs ir 
išgėdinęs tris moteris. Motęrys 
jį jau identifikavo.

*

Pinigai Paslysti iki 20-los 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių, 
ja tiktai

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTŲ
pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išinokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus.

Pinigai

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

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



Žmogus Parduoda

pardavinelabai danu

Telefonai;

Adresuųkite

tik grynas Tur

FOSTER CLOTHES

»OXES of lOorlO

RUPTURA
IŠGYDOMA

SkausmoPeilio

LIETUVIŲ DAKTARAI

Dearborn 9057
i*ENNERST£IĮ5

vo»rwita'hia>iiro>*^

PUIKUS
322

\41et/lulcy5trop RazorChicago, Ui1739 So. Halsted St

■M

Sakau Tą 
Visiems

publika 
kalbėjus 

paltys.
nutempė.

parlamento
algas že-

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

DR. HERZMAlt
Iš RUSIJOS

Snvaidin- 
padekla- 

vaiclinimą 
prakalbų.

gerai,'

Namų Tek: Hyde Park H.395

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

HELMARS negali gamintis 
maišyto tabako 
kiškas gali būti vartojamas šiems 
skaniems cigaretams. štai kodėl /
rykytojai maino į HELMARS.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasiryžę tar

nauti lietuviams. <

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

“Automobily savo vis laikau kar- 
toną HELMARS. Negaliu be jų 
būti. Draugai tų žino nes kas ne- 
dčlių turiu vėl pirkti. Jie myli 
HELMARS tiek kiek aš.”

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

4643 So. Mięhigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 ...

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

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

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

Vdikų ir visų chroniškų ligų 
ifieas: 310.3 So, Halsted St., Chicaa 

arti Slit Street
Valandos 1—3 po piet, 7-—8 vak. N* 
iėliorais iš šventadieniais 10—12 die<

Per ke- 
išgydytas;

Aš ma- 
s yra ge-

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. We$tern Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3825 So. Kedzie Avė.
Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL. z

Išgalanda razor gele
žėlę be išeminio jos iš 
kotelio. ■ Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 

Į ir ųųgščiau.

i Valandos nu* 
•< ryto iki 1 pr 
olėtų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-llay Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2f80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Are.
Kampas Sacramento Avę.

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

Dr. J. W. Beaudette

V. W. RUTKAUSKAS
• Advokatas

29 So. La Šalie St., Ruoni 530 
lel. Central 6390

V ik. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 4681

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St. 
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:80 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystono 4130.

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl.'kad mes dau- 
giausiai darbu padarome musų išdir- 
byetčje.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis

l'elephone Yards obt»4

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

Kaip kiti, taip ir jus dziaug 
si tęs permaina į Turkiškus

Tel. Blvd. 8ia 
I M. Woitkewir

BANLS 
j AKL'fiERKA 
[Turiu patyrinu 
Į”asekmingai p.« 
! *? rnau ju mot*
Į ims prie girnd' 
no kiekvienan- 
»tsitikime. Te* 

Via ypatiškn pri 
turėjimų. T)uod> 
patarimus mot* 
•4nws ir merjr 
*nms dykai.

311.3 South 
Halsted St

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S.' A. BRENZA

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

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

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo, 9 ryto iki 9 vak.

Nedėlioj pagal sutartj 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Mažeikiai. Rugsėjo 14 d. su
rengė Mažeikiuose socialdemo
kratai mitingu, kur kalbėjo 
drg. K. Bielinis. Darbininkai 
mitingu buvo be galo paten
kinti.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Tu Negali Išvengti!
Kankinančiu žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatiemo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, 1 i>adukin)Ą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausi ar skauda galvų, jei 
nepainlslinl apie

Gamintojai uugščiausjio; 
rųšies Turkiškų ir Egyp 
tiškų cigaretii pasauly

John Bagdziunas Borto
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir jgnliojimus.
7 8. Dearborn St., Tel. Randolph 326)

Vakarais: 21tl W. 22 St. nuo 7 iki 0 
Telefonus Rooscve’.t 0090 

Narnu telefonas Canal 1 t.f.7

K. GUGIS
ADVOKATAS

Į , *
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St„ Room h 11-12
Tel. Central 4411 Vii. nuo 9-6

Gyvenimo vieta;
3323 So. Halst*d St.
Tel. Boulevard 810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kier- 
Heną vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedšliomii nuo 9 Ud 12 ryto

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

Pel. Randolph 10.34 — Vai. nac 9-6 
Vakarais

<301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedšlio ir 

P^tnyčioa

nulota ir 1.1.
drg. Bielinis

Vaidinimas 
lik gėda, kad 
kurio arti s lai 
Tas mušti 
neleistina.

Iš vakarėlio pelno gauta 51 
litas.

* ». • ' • j

Rugsėjo 17 d. čia įvyko vals
tiečių mitingas, kur socialde* 
mokratų vardu kalbėjo drg 
A. Taurinskis. Išlindo ir fede- 
rantas J. Dubauskai, bet pub
lika greit pradėjo jam švilpti

Įpykus 
paliauti 
klausant, 
skvernu 
federantas nudūlino

Įdomu, kad 
policijos
.Juk prisimename 
musų vakarų,

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Wanhintton St. Roorn 911
• Tel. Central 6200 ;

Cicero Utaminko vakare I 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 į 
Ant Bridgejiorto Seredoj nuo | 
6-8 ▼. v. Subatoi nuo 1-7 v. v j 
8286 S. Halsted St. T.Boal, 673 / j*•____ _________ J

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

iki 2 vai. po pietų

Urs. MICHKIEVIGZ - VIUIlILių 
AKUšERKA

1101 So. Halsted SI.. kampAH -D hhi

Tel. Yards 1119
Haigurd akuto 
rijoe kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennayl 
ranijoe iigon 
bučiuose, Sąži 
-i ingai patar 
-įauja, visokio 
<e ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
dradymo.

Už dyką pata 
dmas, da ir ki 
tokiuose reiks 
luošo moterim* 
tr merginom* 
kreipkitės o ra

K. JURGELIONIS 
advokatas

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shophųj Bags)

Šie krepšiai krautu* 
včse parsiduoda po 

■■■75 centus. Jie yra Įav 
»ai puikus ir patogus 

rj%^Ssuskiėjiniui pirkinių: 
iie yra sulenkami; 

ĮgĮpjj inka dėl daug pirki- 
ir dėl mažai.' Jie 

(■■ tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

«hiy. Gaunami Naujienų 
skelbimą ir 40c. Persiunti-

reikalauja 
tojų, pardąvinėti geriausiom vertes 
vyrų gatavai pasiutus viršutinius 
kautus. M,-A,
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 kand
žių, lietaus proof. Jūsų pelnas už 
kiekvieną pardavimą yra $3.00.

1 Rašykit man asmeniškai. 1‘asuky- 
j kit apie save. Aš noriu persitik- 
l rinti, kad vyrai kurios aš išsirink
siu kaipo atstovus norėtų turėti 
pasisekimą. Daleiskite atsiųsti 
jums sampelius ir pilną informaci
ją grįžtančiu paštu.

3410 
Vai.: 9—10 
Speciali Nedėlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naurųų, 
saukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

809 W, 351h SL Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 07«4 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
c* Parduodam Laivakortes. *

Visos rupturos yra prastos. Visai 
nėra gerų rppturii, Kam dėvėti dir
žą ir kviesti pas save trubeli? Kiek
vienas su ruptura žmogus gali gauti 
sunkią ligą rytoj. IŠsigydykit greitai, 
saugiai ir ant visados mano metodu. 
Šimtui paliudymu turiu savo iailesc.

Skaitykit ką Mr. Viertel saku
“Keturiolika metų atgal aš turėjau 

rupturą kuri teikė man daug trubelio. 
AŠ bandžiau keletą skaudžių ir bran
gių metodų, kad pasveikus, bet niekas 
nepagelbėjo. Paskiau aš nuėjau pas 
Dr. Flint ir jis išgydė mano j truinpą 
laiką su jo puikiu metodu, 
turioliką metų, kai likau 
aš neturėjau jokio trubelio 
nau, lęad Dr. Flint metod 
liausiąs dėl ruptunj”.

ROBERT VIERTEL, 
135 N. Campbell

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas mano paties bųdu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.

l'ą pačia dienų vakare buvo 
r e n-g tas vak a r ė Ii s.
“Naujas kelias”,

Prieš 
pasakė 
nusisekė 
šokių laike ne

girti štrapinejo, 
vakaruose- visiškai

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisai vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Wushincton St. 

Cor. Washjngton 4t Clerfc

Kaip žinia, dabartinio Lietu
vos Seimo didžiumą sudaro kri- 
kščionys-demokiatai ir jų šali
ninkai — susidedi), is Ūkininku 
Sąjungos ir Darbo Federacijos 

liogeriii. Gi krikščionys-demo- 
kratai Sąjungiečiai ir federantai 
nuduoda esą gerais patriotais ir 
dideliais tėvynės mylėtojais. Bet 
gi jų patriotizmas aiškiausiai 
pasirodė nustatant sau algas net 
po 900 litų mėnesiui.

Niekam nėra paslaptis, kad 
musų jaunutės valstybės ekono
minis stovis šiuo metu yra gana 
sunkus — jaučiama didelis fi
nansinis krizis. Del stokos litų 
skursta musų kaim'iečiai-maža- 
žemiai ir miestų darbininkai. 
Del stokos kreditų iš ištaigų ir 
visokių įmonių liuosuojami dar
bininkai bei tarnautojai — be
darbių skaičius vis didėja. Ir 
štai šiuo sunkiu valstybei mo
mentu tosios skurstančios vals
tybės vairininkai — 
nariai, nustatydami 
miemsiems tarnautojams tenu- 
skirdami vos po 150 litų mėne
siui, o patys sau pasiskyrė net 
po 900 litų.

•Nieko sau patriotai ir 
pavyzdingi demokratai.

—Lietuvos darbininkas. 
Kaunas, 9-Xl-1924 m.

Jei abejoji akimis, pas i t era m k 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

____ Optumotrist

Tel. Boulevard 6487

4<’4<J So- Aslilaud Avė 
Kampus 47-tus ant 2

lubų

i** tu" .tii!i yin '

Šios Valandos

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisus ir Laharatorija: 1025 W 
i8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Carai
I 3110. NaktJ
| Drexel 0950
į Boulevard 4186
, Halsted St.
M ir uo 8 vai. vak

So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 pt 
pietų, pagedėliais ir ketverges iki 
><:80 d. D., nedaliomis, uždaryta.
......r■**>.*» —-M>>

* "< 1 i ii »j ■ ■ i m.riy1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai.

' \ Ofisas
4729 86. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ik> 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan 

i dos ryte iki 12 vai. po pist.
Telefonas Midvay 2881

J. P. WAIICHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
V A. L.AJN DOS: Kas dieną., LAskJ- 

riant Subataa ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

u 9; Subatomis visą dieną; ftven- 
mis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminą 

jimo apstraktų ir padarymo 
ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus

PAS MUS. TAS JUMS BUS. 
ANT NAUDOS.

i. L. FflBIONftS CO

•eikalavo jo 
ir jam ne- 

žmonės 'už
Apsivylęs 

namo. i 
nesigriebū 

žvalgybos pagaIbos. 
gegužės 1 d. 

kur gelžkelioĮ 
policija su žvalgybininkais Iii’ 
visokiais chuliganais kėlė sa
lėję Irukšmą. -Msė.

Phone Lafayette 3868
DR. P. L. CHADOV1CH 

DENTISTAS
Gydau dantis modernišku budu 
Kaina nebrangi. Darbas garan
tuotas. Valandos 9 iki 12, 1 iki 5, 
6 iki 9. Nedėlioj pagal sutartį.

4204 Archer Avė.

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome,specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. . Taip

gi gerkles, nosiesrakių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų socia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime specialj skyriij dėl palūgelių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių, Reikale esant egzaminuojame su pageiba X-Ray.

* Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE 1)006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: N uo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartj.

Phone i.ufavolte 6LI7 

LIETUVIŠKA APTEKA
Antanina Zimmennan, 

Savininkė
4^54 Archer Avė.
kampas Ąlbany Avė.

Speciališkumąs išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran- 
uijos ir kitu ša ių.
^Hiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^

KAIP BŪTI SVEIKU
'_____________ Per daugelį me-
Btii žmonės ken

čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pavyz
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymij 

____________________ jis liepia eiti 
jumis imt ope

racijos, tuomet prasideda kenteji- 
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaininuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canąl 3457

Wennersten’
»• ■ *, ’• * * ' V-• .’-.'-V

Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc
ĮJ059 LWllW AVĮ-., CHICAGOį

i « —Ak, > . J> r.'TV .irt • ' r-

Irccc. H. V/Pat. 
tuojau!* ir negaiSinda- 
jnas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai sutelkia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei vienu atsargi 
. šejmjnu negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nčra tikrasis, jei netu
ri INKARO valsbažeiy 
lilio.

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

Brooklyn, N. Y.

_ _  4
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Antradienis, Gruodi 2,1924

Pranešimas kuopoms ;
CHAPTER NĘWS

Narmontą, the 
of Chicago ought to 
1h ei r stars that th ere i s 
an enterprising Lithu- 

nevvspaper in your vicin-

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina karią į mėnesį

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

ANGLŲ SKYRIAUS VEDĖJAS:

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKA1TIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avc., Chicago. 
F. ŠEŠTOKAS, Vice-pinn., 3259 S. Halsted St., Chicago. 
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nnos bažnyčios ir šv. Petro ba
zilikos. Mikolas Angelas sutiko 
priimti popiežiaus paskirtą už jo 
darbą mokestį — 1,000 dukatų. 
Nors ir labai mažai buvo 1,000 
dukatų už tajp sunkų ir ilgą dar
bą, bet ką darysi, reikia pildyti 
popiežiaus norą.

Pradėjo darbą. Popiežius su 
M. Angelu konferavo kasdien 
kaip su savo broliu ir džiaugėsi 
jo darbu. Pagalios popiežius lie
pė pabudavoti tiltų per korido
rių, kad jis galėtų privatiniai 
matytis su Mikolu Angelu.

Grabas buvo dirbamas spar
čiai: kalamas iš murmuro ir 
puošiamas didelėmis figūromis. 
Figūros buvo daug didesnės už 
paprastą žmogaus figūrą. Buvo 
jau pusė figūrų gerokai apdirb-

Kadangi kuopos turį įvairių 
dalyki! paskelbti “Moksleivių 
Keliuose?’ tai pranešame, jog 
“Moksleivių Keliai” išeina kas 
antrą antradienį. Jeigu kuopos 
nori, ką nors pagaįsiūti ar raš
tininkai paskelbti susirinkimus, 
priduokite raštus savaite anks
čiau arba prieš išleidimą “M. K.”

J. RAKŠTIS, 4435 South Washtenaw Avė., Chicago, III. j. LAZDAUSKIS, Iždininkas, 6044 S. Peoria St., Chicago. ta ir kai kurios buvo veik pabai

A. Čechovas.
Vertė M. Šileikis.

Rašytojas
Arbatos pirklio krautuvės 

kambary, už augštos raštines 
sienos sėdėjo patsai pirklys Er
šakovas. žmogus jaunas, sulig 
mados apsirengęs, sumanus, ir, 
matomai, savo amžy pagyvenęs. 
Sprendžiant jo iškrevežiotą raš
tą, susukimus, brūkšnius ir 
skystą cigaro kvapsnį, jis buvo 
ne svetimu europiškai civilizaci
jai. Bet nuo jo dar labiau dvel
kterėjo kulturingumas, kai iš 
krautuvės įėjo berniukas ir pra
tarė:

—Rašytojas atėjo!
—A!.. Pašauk jį čia. Ir pasa

kyk jam, kad jis paliktų savo 
kaliošus krautuvėje.

Neužilgio patylomis Įėjo kam
barin žilas, apvenėjęs senelis, ru
svu, gerokai apiplyšusiu švarku 
užsivilkęs, nuo šalčio paraudu
siu veidu, su pažymiu silpnumo 
ir nepasitikėjimo, kas paprastai 
esti pas žmiones, nors ir retai, 
bot visuomet pas girtuoklius.

—A, gerą dieną....—pasakė 
Er.šakova.d, neturėdamas Į Įė
jusį senelį. — Kas girdėt, ponas 
Geinimai ?

Eršakovas sumaišė žodžius 
“genijus” ir “Geinė“, ir pas jį 
visi jie susiliejo vienan — “Gei
nimas”, taip jis visada ir vadin
davo senelį.

—Jau ir užsakymą atnešiau, 
—atsakė Geinimas. — Jau gata-

Fonini “ at lašt - 
A Students Comer i Contributions are comiiig in 

fino. Unfortunately, for the
• present our corner is limited to 
i three columns, so it is impos- 
sible to publisli .all that we re- 
ceivo in one subsequent issue. If 
you don’t see your contribution 
i n this months issue don’t get 
discouraged for it will be pub- 
lishedj as soon as possible. We 
have been promised the ūso of 
šix columns by February, so we 

i will have plenty of space to ac- 
’comodate all future contribu
tions. Nevertheless, don’t stop 

.writing. Send in your articles.

2“0S kuopos reikalais
Studentai, judėkite!

Antrosios kuopos raštininkas, 
p. Urbonas, pareiškia kelis žo
džius 2 kuopos nariams.

) Moksleiviai kaip moksleiviai: 
dirba šeštadienię vakarais, kiti 
turi kitokius reikalus ir negali 
atsilankyti kuopos susirinki- 
muosna. Y.ra ir tokių mokslei
vių, kurie, nežiūrint visų aplin
kybių, su visa širdžia .atsidavę 
organizacijos darbuotei. Bet na
riams, kurie visada lankosi su- 
sirinkimuosna ir mato, jog ne] 
visi nariai lankosi susirinkimuo- 
sna, daro nemalonų įspūdį.

Juk mums kur kas butų ge
riau, jeigu visi nariai lankytųsi 
susirinkimuosna, tada galima 
butų ir daug kas nauja nuveikti. 
Tiesa, kad musų kuopa kur kas 
yra veiklesne, negu ji buvo ka
da nors pirma, bet mes turime 
prieš akis daug naudingų daly
kų nuveikti. Lietuvių kalbos pa
mokos būtinai reikėtų pradėti 
ir tt.

Pereitas susirinkimas oficia
liai neįvyko nors ir buvo nariai 
susirinkę, bet pasitarę nusitarė,1 
kad ateinantis susirinkimas a 
butų laikomas gruodžio 7 d. p-lės ready to recognize the youth— | 
Josephine Jouzapaitis namuose, the Lithuanian youth. May I tell 
1049—A'. —W. 74 St. kai 
vai. po pietų.

Tas nutarimas priimita prita- dent 
riant didžiumai narių, kad susi- organai žalti on, unfortunately
rinkimai butų laikoma septinta- does not exist in or around Ne\v- 
dieniais vietoje šeštadienių. Be York City.
to, p-lė Jouzapaitis pareiškė, 
kad ateinantis susirinkimas bu
tų laikomas jos namuose. O vė
liau gal kurio kito moksleivio 
namuose,'nes nariai geriau mėg
sta laikyti susirinkimus namuo
se, negu salėje, žinoma, namuo
se gal ir permąžai vietos bus, 
bet visgi manysimės.

Ateinantį susirinkimą bus 
renkama kuopai pirmininkas, 
ateikite visi. t

—Kp. rast. J. Urbonas. mind -

Is it possible?
I’d likę to be a ‘Ye Towne 

Crier* — I’d go about the 1own 
crying the gted news.

My dear Miss 
youth 
thank 
such 
anian 
ily.

Three cheers for Naujienos!
I am glad I had the gobd luck

I kJVJAM. 111 JDUL CV1 V1V1CO#

to come to the New York Public them long, or short and 
Library — the big one — 1 am 
glad I visited the Slavonic room 
— I am glad to hįave been. able
to fir,<1 a copy of Naujienos - j Naujali and B Simokaitis 
l n say d a good mo>n-.ng. for contributiona These will

I eortainiy will subscribo to published soon.
. this newspaper. The Į ----------
Ipiaper that Iras the faith in the I Vladas Jurgelionis and Jonas 
students of the children of 
Lithuanian parentage certainly 
deserves a boost — and a yell— 
one of those rousing college 
yells that swell i n volume — 
who.se echo i-e-echoes and is car- 
ried on and on. Every Litbu-!
anian boy and giri should arranged by a committee con- 
awaken to the opportunity given sisting of the following mem- 
to them to make themselves bers; Louise Narmonta, Aldona 
known ta each other and to the Grušas, J. Kurtinaitis and V. 
Americans. » Jurgelionis.

However I am satisfied that The date will be announced 
Lithuanian newspaper is later.

gtos. Mozės stovyla ir keli ver
gai yra visai* užbaigti, kuriuos 
mes šiandie galime matyti kiek
viename didesniame miuzėjuje. 
Mozės originalas dabar randasi 
šv. Petro bažnyčioj Romoj. Vie
no vergo puiki stovyla randasi 
Lovre Paryžiuj. Popiežiaus gra- v 
bą Mikolas Angelas visgi nebai
gė budavoti. Susidėjo aplinky
bės nelabai malonios ir popie
žius atmainė savo nusprendimą. 
Popiežius sumanė 
planą ir nusitarė 
šv. Petro baziliką, 
tarnavus didesnės 
Prie pertraukimo ryšių taiT po
piežiaus ir M. Angelo, prisidėjo 

.buvusieji Mikolo Angelo drau
gai: Rafaelis ir arkitektas Bra-

sų presos — niekas 
musų. Ilgametis 
musų firmos, ir»j‘ 
rią mes spėjome 
mums galimybės 
kytis vienodumo 
kartą ant visados užvestos sis
temos su musų arbatos plantaci
jų valdytojais, taipjau ir toisin- 
giausiame išpildyme įvairių už
sakymų. Musų obalsis yra ganė
tinai žinomas. Išslreiškia jis ne
skaitlingais, bet daug reiškian
čiais žodžiais: Teisingumas, pi
gumas ir greitas patarnavi
mas!!”

—Gerai! Labai gerai! — per
traukė Eršakovas, kraipydama- (‘*a Pr°to darbas.

i sis 'int kėdės — Net ir nesitiko-1 “-Koks čia darbas! Atsisedai, — ,
R ‘ \ \ .. n .. , ’ narašiai ir viskas Iš rašto nei hiante. Rafaelis pirmiau daughau, kad taip parašysite. Puiku Parasiai 11 vlSKas- nei ...1 r-i7 • v. . . . , . navatevsi nei išsirersi tiktai išmoko is Angelo, o paskui neliktai štai kas, mielas drauge... (.pavalgysi nei issigcrsi... ukuu v, _ v ,. T,.._
čia reikia kaip nors užtiesti tin- nusispiaut! Neverta ir vieno ru- 
klą, apdumti, kaip nors, kad akį hho. 
pritraukus, užtaisyti fokusą... 
Mes čia skelbiame, kad firma 
ką-tik aplaikė daug 
tyvojo atrinkimo 
arbatos 1885 m.

nepeikia t —Pinigus už darbą liepsite 
gyvavimas tuojaus gauti ar paskui ? — pa- 

simpatija, ku- 
Įsigyti, duoda 
bešališkai lai- 
ir nepakeisti

klausė Geinimas.
—Kada norite, nors tuojaus... 

—šiurkščiai atsakė Eršakovas. 
—Eik į krautuvę ir imk kas pa
tinka už penkis rublius ir pusę.

—Man reikia pinigais, Zakar- 
ka SemioniČau.

—Pas mane nėra mados mo
kėti pinigais. Aš visiems moku 
arbata ir cukrum: jums, ir gie- 
doriams, ir viršaičiui, ir kiem
sargiui. Mažiau girtavimo esti.

—Argi, Zakarka Semioničiau, 
mano darbą galima lyginti prie 
kiemsargių ir giesmininkų? Juk

atmainyti 
perbūdavo!! 
idant užki

šau garbes.

snappy, just as you wish.

Thanks to Genevieve Gerchas,

Kurtinaitis were proposed and 
accepted at the lašt meeting. 
Mr. Jurgelionis is attending 
Lindblom High, while Mr. Kur
tinaitis is at Crane Collegę.

A sočiai gathering is being

—Hm... Kaip jus raštą įverti
nate... — skundėsi Geinimas. —

r naujo anks-|Nei pavalgysi, nei išsigersi. Jus 
pavasarjnės to nesuprantate, kad aš rašyda- 

sezono... Taip? maSi apgarsinimą turėjau pro- 
Apart to, reikia parodyt, kad ši tauti. Rašai ir galvoji ar kartais 
arbata tik ką gauta, kuri jau Rusijos netrauki į apgavy- 
trys metai kaip stovi musų san-'stę- Duokite pinigų, Zakarka 
krovoje. Reikia pasakyt, kad tik , Semioničiau!

rėjo užbėgti jam už akių. Bra- 
imantė buvo labai artimas as
muo popiežiui Juliui II. Jis ėmė 

21. ir įkalbėjo popiežiui, jog nesą
reikalo rūpintis grabo budaVoji- 
mu, kol dar gyvas esąs. Popie
žius pasiūlė Branlantei perbu
davoti šv. Petro bažnyčią ir pri
rengti planą. Mikolo Angelo 
darbą atsakė, o 1506 m. Bra- 
m-ante ėmėsi naujo darbo —per- 
budavoti šv. Petro bažnyčią.

(Rafaelis piešė šv. Petro bažny
čioj sieninius paveikslus fresko
mis. if

! Bramantė ir Rafaelis, kurie 
pavydėjo Mikolai Angelui, kad 
tasis tapo popiežiaus paskelbtas 

; geriausiu dailininku visoj Itali
joj, labai džiaugėsi, kad jiems 
pavyko supikinti popiežių su 

į M. Angelu. Negana to, kad gra- 
Visa bas taP° užmirštas ir murmurą, 

‘ kuris stovėjo prie Šv. Kateriuos 
(bažnyčios, pradėjo išvogti, bet 
Mikolas Angelas turėjo dar 
skaudžiai nukentėti finansiniai. 
Mikolas Angelas pats sako:

“Kuomet popiežius, įkalbėtas 
mano priešų, atmainė savo žodį, 
atplaukė daugiau laivų su mar
muru iš Carrara’os, tai aš turė
jau užmokėti už transportą.”

Apviltas dailininkas neturėjo 
pinigų užmokėti už transportą. 

’.Jis taipgi net negalėjo užsimo
kėti už butą, kurį pirma popie
žius jam buvo paskiręs prie šv.' 
Kateriuos bažnyčios. Tuomet jis 
leidosi atgal į Florenciją ir nusi
tarė nieko bendra neturėti su 
popiežium ir Roma.

As the election of officers is
2 you that 1 envy thosc who are scheduled for the next meeting 

|able to be members of youi’ stu- 
organization — such an

of the Chicago Chapter, we ex- 
pect to see everybody tum 
out en masse. Don’t forget to 
come!

IS YOUR NAME ON 
THIS LIST?

I had often wondered why it 
was that the students of Lithu
anian parentage did not have 
some ovganization—1 wondered 
why some nevvspapors did not 
offer somę news of interest to 
the younger Lithuanians — I 
ųuestioned some people — I ar
gu ed with others—I finally 
came to the conclusion that the

, older Lithuanians were of one
— they were envious — 

ijealous of the latent possibili-
ties in the younger people. 11
knov/ that the student is ręld navicius, Biezis, Bertash, Mrs. 
aloof by certain types of Lithu- Bertash, Baksis, Bučinskas, Biel- 
anians- [skis, Benosius, Cherry, Cizaus-

The people of Chicago are a ^as> Chapas, Bliza, Dikselis, Gap- 
pace ahead of the Lithuanians' s*s» Gurskis, Gugis, Jankus, Lo- 
of New York. I may be unkind 
to our New York friends — I 
do not ‘mix’ with them as I live

—Jsipykai, broli. Negražu 
taip kalbėti.

—Na, gerai. Aš paimsiu maltu 
cukrum. O jūsų tarnai atgal tą 
cukrų atsiimu po 8 kap. už sva
rą. Ant šitos operacijos prara
siu keturiasdešimt kapeikų, bet 
ką daryti! Bukite sveiki!

| Geinimas jau rengėsi išeiti, 
bet apsistojo duryse, atsiduso ir 
pasakė:

—Rusi j ą apgaudinėj u!
‘ Rusiją! Apgaudinėju savo tėvy

nę už duonos kąsnį! Ak!
Ir išėjo. Eršakovas užsirakė 

ir jo kambary 
jo žmogaus 

kulturingumas.

pereitą savaitę aplaikėme iš Ki
nijos.

■ —Suprantu gi... Publika ir 
nepastebės skirtumo. Pradžioj 
apgarsinimo mes parašysime 
taip, jog arbatą tik ką apteikė
me, o ant galo mes taip pasak y-

Įsime: “Turėdami didelį pertek
lių arbatos, kurią apmokėtu pa
štu prisiuntė, mes savo išrokavi- 
mu be jokių kliūčių galime par-| 
davinėti ją pagal pereitų metų' 
katalogą...” ir tt. O ant antro 
puslapio bus katalogas. Čia ir 
vėl bus herbai ir ornamentai... havanog cig.ara> k 
Apačioje stambiu šriftu parašy-idar stipriau kvepėj 
sime: “Katalogas rinktinei, aro
matinei, fučanskai, ketinskai ir 
juodajai pirmojo atrinkimo pa
vasarinei arbatai, tiktai ką gau
tai iš gerai prižiūrimų plantaci
jų...” Toliaus gi: “Atkreipiame 
jūsų atydą, tikrieji mėgėjai, ant 
eilinės musų arbatos kiekybės, 
kurios įsigytu gerumu naudojasi 
“Kinijos emblema arba pavydi 
musų konkurentai“ 3 rub. 50 
kp. Iš šviesiosios i 
ypatingai patariame “Dievkvapę 
Rožę” 2 rub. ir “Kinietės Gal-, 
va” 1 rub. 80 kp. Po kainų eis 
petitas su nurodymais persiun
timui arbatos. O čia apie nulei
dimą kainų ir premijas: “Di
džiuma musų konkurentų norė
dami pritraukti į save pirkėjus, 
užmetinėja meškerę pavidale 
premijų. Mes iš savo pusės pro
testuojame prieš šitokį atsineši- 
mą ir pranešame savo pirkė
jams, kad vietoje premijų, ko
kias siūlo jums musų konkuren
tai, mes jums duodame dykai. 
Kas pirks pas mus arbatos ne 
mažiau 50 rublių, tas išsirinks ir 
gaus visai dykai vieną iš penkių 
daiktų: arbatai virti puodelis iš 
britiško metalo, šimtas vizitinių 
korčiukių, Maskvos miesto pla- ‘ 
nas, arbatinis puodelis kinietės 
kojos formoje ir “Vyras žingei- 
dauja apie pasislėpusią moterį” ' 
apysaka Linksmo Dainininko.”

Užbaigęs skaityti ir atlikęs 
reikiamus pataisymus, Geinimas 
greitai perrašė apgarsinimą ant 
švarios popieros ir atidavė jį 
Eršakovui. Po to tarp jų užvieš- tiktai netikęs akmuo pasiliko, 
patavo trumpas tylėjimas...Abu
jie jautėsi nesmagiai, lig kad bu- 'didelių uolų gabalai, tai popie- 

Volgos upės, ant kurios dar taip tų užuodę kokį nemalonų kvaps-.žius labai nudžiugo. Marmuras 
nesenai rodėsi geriausi dalis mu-Įnj. Ibuvo sukrauta prie šv. Kateri-]

—Taip greit?
—I tris dienas, Zakarka Se- 

mionič, netik apgarsinimą, bet 
ir romaną galima parašyt. Ap
garsinimui parašyt buvo užtekti
nai laiko.

—šitaip? O visuomet deratės 
ir ant žodžio metini darbą imate. 
Na, parodykite, ką parašėte?

Geinimas išsiėmė iš kišenės 
keletą sumankytų ir paišeliu su
rašytų popieriukų ir priėjo ar
čiau prie raštinės stalo.

—Pas mane dar juodrašty, 
paprasta velniava...—sakė jis.— 
Aš jums perskaitysiu, o jus aty- 
džiai sekite ir jeigu pastebėsite 
klaidą, man padiktuokite. Apsi
riki nesunku, Zakarka Semio- 
nič... Al* tikite tam? Net trims 
krautuvėms kartu rašiau apgar
sinimus... Net ir pačiam Shakes- 
peare’ui galva susisukti galėtų.

Geinimas užsidėjo akinius, 
kilstelėjo antakius ir pradėjo 
aiškiu balsu ir gerai deklamuo
damas skaityti:

—“Sezonas 1885—86 m. Pri
statytojas kiniškos arbatos į 
visus Enropiškoj ir Azijatiškoj 
Rusijoj miestus ir užrubežiuose, 
Z. S. Eršakovas. Firma gyvuoja 
jau nuo 1804 metų”. Visa ta 
įžanga, suprantate, bus apvesta 
ornamentais tarpe herbų. Kartą 
aš vienam pirkliui parašiau ap
garsinimą, kad tasis net įvairių 
miestų herbus pasisavino. Taip 
ir jus galite padaryt, aš dėl jūsų 
ir išgalvojau tokį ornamentą, 
Zakarka SemioniČ: liūtas laiko 
dantyse lyrą. Dabar toliaus: 
“Du žodžiu į musų pirkėjus. 
Gerbiamieji ponai! Nė politinis 
nugalėjimas vėliausiu laiku, nė 
šaltas indiferentizmas, vis dau
giau ir daugiau nešantys visuose 
sluogčiuose musų apygardoj

Mikolas Angelas
Jo kūryba ir trumpa biografija

(Tęsinys)

Kiek laiko praslinkus Mikolasarbatos, mesi » , . ,. i ..
a J Angelas vėl imasi dirbti popie

žiui grabą. Kai jis pa- 
Idarė nedidelį piešinį popiežiaus 
Juliaus II grabui, tai popiežių-1 Apie popiežiaus Juliaus II, 
žius labai nusidžiaugė. Piešinys grabą yra labai plati istorija, 
turėjo keturiasdešimt stovylų. kurią vadinama “Grabo tragedi- 
Tuomet popiežius pasikvietė ge- ja, bet čia mes paminėjome tik
rus dailininkus ir visi jie apžiu- tai sutraukoje, 
rėjo tą braižinį, kurį sekant tu-1 
rėjo būt padarytas grabas taip,' 
kaip popiežius nori. Po galutino 
apsvarstymo popiežius priėmė 
Mikolo Angelo planą ir pasiuntė 
jį į Carrara kalnus pagaminti 
murmuro grabui. Angelas kal
nuose dirbo su arkliu ir dar 
dviem pagelbininkais ištisus aš
tuonis mėnesius, tai buvo pra
džioj balandžio mėn., 1505 m. 
Carrara kalnai yra žinomi kaipo 
geriausio murmuro šaltinis vi
soj Italijoj.

Tuose kalnuose Mikolas An
gelas dirbo už mažą atlyginimą, 
nes medžiagą jis buvo apsiėmęs 
patsai pristatyti tiek, kiek jam 
jos bus reikalinga. Kalnuose 
darbą jis baigė gruodžio mėne
syje. Kur uola buvo kertama, — 
buvo iškirstas veik visas kalnas,

Kuomet buvo atvežta Romon

Nors Mikolas Angelas slėpė 
nuo savo tėvo kai kuriuos savo 
nepasisekimus, bet jis mylėjo 
savo tėvą ir parašė jam laišką 
prašydamas tėvą nenusiminti, 
nes jis turįs ir be to daug dar
bų, už kuriuos jam siūlė didelius 
pinigus. Bet tėvas vis nesiliovė 
prašęs sunaus, kad tasis mestų 
“negarbingą” užsiėmimą ir tap
tų pirkliu ar kuo kitu. Jeigu ne 
Lorenzo (Laurinas) Mediči, tai 
Mikolas Angelas gal ir ne butų 
tapęs dailininku. Madici maty
damas vaikino nenugalimą pa
linkimą prie dailės ir jo gabu
mus, prašė tėvą leisti jį moks- 
lan, kas ir padarė Mikolą Ange
lą nemirtinu jo darbuose.

Kunigaikštį Mediči jis buvo 
jau apleidęs, kuris jam buvo 
daug padėjęs. Mediči M. Angelą 
mylėjo ir buvo apgyvendinęs jį 
savo dvare, kuomet jis buvo tik
tai 15 metų.

(Bus daugiau)

. are tryįng to make a per- 
manent, up-to-the minute record 
of all męmbers of this associa- 
tion both past and present. If 
your name is on this list, let us 
know where you are and what 
you are doing. If your name has 
bėen omitted, drop u s a card 
immediately so that we may 
correct this omission.

Adomaitis, Andrulis, Augusti-Moksleiviy darbuotė
Nuo Lietuvių Moksleivių Susi

vienijimo Amerikoje pereito sei- 
m/9 centro valdyba atlaikė tris 
susirinkimus. Pirmasis centro 
valdybos susirinkimas jokio 
naujo darbo nesigriebė. Jis sekė 
pereito seimo protokolą ir Svars
tė seimo pavestus valdybai dar- miies a\vav from the ‘big town’ 
bus. • 1 ** ”

Antrajame moksleivių centro 
valdybos susirinkime svarstyta 
apie sutvarkymą moksleivių 
fondo, šis klausinvas yra gana 
sunkus ir keblus. Nutarta kreip
tis prie kai kurių lietuvių profe
sionalų ir prašyti jų prisidėti 
prie mokselivių fondo sutvarky
mo. Be to šie moksleiviai pasi
siūlė duoti įvairioms 
lietuvių draugijoms 
F. šeštokas apsiėmė 
skaitą tema Simano 
gyvenimas ir darbai; Lazdauskis 
—Baudžiavos laikai; K. J. Se
maška — Evoliucija politinės 
ekonomijos žvilgsniu; B. Simo- 
kaitis — Elektros evoliucija; 
Aldona Grušiutė — Muzikos is
torija. Bet kuria Chicagos drau
gija: kuri norėtų prieš savo su
sirinkimą išklausyti kuria nors 
tema aukščiau minėtų paskaitų 
—kreipkitės į centro sekretorių, 
pažymėdami paskaitos temą, 
prelegento pavardę, laiką ir vie
tą. Paskaitoms laikas skiriamas t 
apie pusvalandį. Mokesčio už 
paskaitas moksleiviai nereika
lauja.

Trečiasis centro valdybos su
sirinkimas susidėjo iš raportų. 
Paaiškėjo, kad daug nutarimlų 
jau įvykinta, o likusieji vykina
ma. Moksleivių centro valdyba 
rengiasi duoti įvairiose Chica- 
gos dalyse paveikslais iliustruo- 

itų paskaitų.
— Centro Raštininkas.

Chicagos 
paskaitas: 
duoti pa- 
Daukanto

man, Lauraitis, Kliauga, Majau
skas, Malakauskas, Mikolaitis, 
Naikelis, Petraitis, Pratopas, A. 
Strikol, M. Strikol, Vežei, Vit
kus, Yuska, Zalatorius, P. Žilvi
tis, M. Žilvitis, Zymont, Zaldo- 
kas, Klimas, Giryotas, A. Gai- 
zat, L. Gaizat, S. Ciurlanis, Drau
gelis, Kaupas, Petrulis, Kauli
nas, Naujalis, Karalius, Auryla, 
Šeštokas, Valda, Shimkus, J. Si-

—I am further away from the 
Lithuanians in spirit—in majiy 
ways —ah so many that I am 
almost a stranger among my 
own. I am a Lithuanian — bom 
ir the province of Kovno — edu- 
cated in U. S. A. — and as much 
as I love this country — I štili leikis, Jonikaitis, Jovaish. 
love my native Jand — I love 
her people — her customs — 
traditions—I love the language, 
that language which the philo- 
gists of the world claim is the 
mest beautiful — I agree. Būt— 
alas, the Lithuanians of Amer
ica who know our languoge are 
unwilling to pass that know- 
ledge to us who are unfortunate 
i n knowing very little of it.

\ * * *

I congratulate you for the 
opportunity offered yoū to 
draw ‘our own’ and those inter- 
ested in us together — L con- 
gratulatc Naujienos — and 
charge the Lithuanian 
dents not to fail ynu.

There is much work 
done — I wish you all success 
in your venture.

I shall šit bye and watch — 
overcome with a sense of usel- place Sunday, Dec. 
essness — helpless — unable to 
get in — būt with you with my 
very being.

Yours' truly —
Edwiga Messkner 

Long Island.

BEG YOUR PARDON!

In the October issue under 
“Don’t Fail to Read This!”, two 
out of town contributions were 
mentioned, namely Miss Kram- 
er’s and Miss Messkner’s. Un- 
fortunately we Were unable to 

| publish these, owing to lack of 
space. We are glad to call your 
attention to Miss Messkner’s 
article in this issue, Miss Kram- 
er’s will be published in the 
Christmas number.

I 
Stu-

to be

Ali manuscripts for the Christ- 
mas Issue of The Student’s Cor- 
ner mušt be in the editor’s Office 
not later than Dec. 5, 1924. 
Sepd in your contributions now!

The next meeting will take 
1924, at 

the home of Miss Josephine 
Jozapaitis, 1049 W. 79th Street, 
Apt. 35, at 2 o’clock. All mem- 
bers are reąuested to be present. 
Studente who wish to jote are 
especially welcomed.
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Danijos darbininky 
nizacijy švietimo

orga- 
darhas

ka ir visuomenės ūkis. Mokiniai 
priimami tiktai iš profesinių są
jungų ir partinių organizacijų. 
Kiekvienas narys turi teisės pa
sisiūlyti į mokyklą bet iš pasisiu- 
lusių kandidatų tinkamus paren
ka organizacijos. Mokiniai pri
valo duoti pasižadėjimą lankyti 
kursus nuolatai ir įmokėti kiek
vienas 5 kronas. Tikrąjį mokes
nį už mokslų 60 kronų už kiek
vienų mokinį moka atatinkama 
organizacija. Įstoja paprastai 
apie 50 mokinių, daugiausia vy
rų kuriuos padalina paskum , į 

Pabaigus šį kursų
tinkami mokiniai gali lankytį 
dar antrų žiemos kursų (per sa
vaitę 2 valandos), kurs apima se
kamus dalykus: kasdienio gyve
nimo teisės taisyklės, Karolio 
Markso ekonominiai mokslai, pa
sikalbėjimas mokytojo eu moki
niais įvairiais klausimais.

1917—18 metų vokiečių po
vandeninių laivų karas sustab
dė visokią prekyba ir iššaukė 
Danijoj dideliausią bedarbę. 
Profesinės sąjungos įsteigė be
darbiams laikiną darbininkų 
aukštąją mokyklų, į kurią sk> 
jo apie 500 darbininkų. Juos 
padalino į dvi grupes: dides
nei grupei iš 100 dalyvių buvo 
teikiamas mokslas formoje pa
skaitų, tuo tarpu mažesnei gru
pei iš kokia 100 dalyvių buvo 
teikiamas sulig jų pačių noro 
pagrindinis mokymas, būtent: 
danų kalba (taisyklingas rašy
mas, stilius ir literatūra), skai
čiavimas ir, rašymas (ten pat 
prekybinė korespondencija ir 
šiek tiek knygų vedimas). Pa
skaitomis ' buvo nagrinėjamu: 
keturi skaičiavimo veiksmai,, 
Iiteraturos istorija^ politine cko- 

Partija'’nemija, pasaulio istorija, svei-

kurias pliekė įvairų* labai 
“kultūringo“ jautrumo as
mens, dažniausia kariai Var
šuvos redaktoriams už šiokį ar 
lokį garbes nuplėšimų. lai 
buvo labai ryškios dėmes di
delio lenkų “kulturingumo“ 
dugne (fone), šiemet tos ausi
nes, pasiekusios savo apogė
jaus Lenkijos parlamente, ro
dosi jau bus aptilusios. Bet tai 
lik taip rodėsi. Telegramos 
pranešė iš Bidgoščos (vokiškai 
Brcmberg), jog tame mieste 
lenkų leitenantas Zubr’as 
red. Brandowskio įžeidimą 
patrauktas teisman. Koks 
įžeidimas buvo telegramos 
ko nesako. Bet ir be to 

ir patiekti sunku numayti ,kad tai 
padedant organizacijoms, pažįstamas garbės ieškojimo 

tvirtesnio pamato. Be pastangų ]HK]as. buvo, 
mokymo srity organizacijos 
mėgino plėsti darbininkų tarpe 
meno supratimą 1920—21 me
tais suruošta 20 koncertų. Te-

36000 kr.,xapmokėjo savivaldy-
bė.

Didelis nedarbas pasikarto
jo taip pat 1920—21 metų žie
mą. Profesinės sąjungos geidė 
išvystyti lokį pat veikimų. Bet 
su pasigailėjimu reikia pasa
kyti, kad politinės sąlygos šiam 
sumanymui buvo netokios prie
lankios, o sunki savivaldybės 
finansinė padėtis taip pat kliu
dė. Bet vistiek pasisekė įsteig
ti darbininkų aukštųjų mokyk
lų po vadovybe parlamento at
stovo ir rektoriaus socialde
mokrato Vilh. Rasmussen’o. 
Mokyklai teikė lėšų ir reika
lingų vietų 
sumanymas 
mų žiemų išplėsti 
jai,

savivaldybė. Yra 
šią mokyklų seka-|

p

už
esąs 
tas 

nie-
ne- 
jau

To dar maža. ’ Telegramos 
rase, kad Bigdoščss generolas 
Tromihe su tam tikru kariuo- 

i atėjęs į 
“Dzicnnik Bygdoski“ redakci
ją tam tikros ‘satisfakcijos 
ieškoti. Redaktorius Bran- 

«- dowskis ,matydamas redakci- 
komponistui. j°s kambary naisų genei olą, o 

gatvėj tieš redakcijos butu 
patrikta programa, kurioje bu- kariškių būrį, pasijutęs pu 
vo įvertinamas komponistas ir|verstas' ir davęs paleisti ,, 

1 kad ateity nėbekritikuosiąs ka
riškių. Kaip “Dz. Bydg“. krL 
tikavo 
kius if 
telegramoj 
sakyta, bet, rodos, kad 
lojai ir pats padarys

atre sėdimų vietų buvo 150Č. nienės būreliu buvęs
Kilosiant koncertus buvo sten
giamasi duoti ką galima ge
resnio ir paveikti auklėjančiai. 
Kiekvienas koncertas buvo pa
švęstas vienam 1 
Kiekvienam klausytojui. buvo

nas kitę nušauti. Ligi tol nepri- I kautis, po Lunirico bandos puo* Mūrininką paėmė piktumas.
X 4 4- ■ 1 >• si /*>! 4-r^ ‘ Ir /1 111 AiD 1 cm 1 Iz 11 ’ I •» w» zv iniirm/ln 1 r m r*r\ \ 111C A ■» » M1 _ 1 • _ _____ 1ėjo tik dėl to, kad juos laiku 
pradėjo skirti-kun. Nowakow- 
ški’s. Tai atsitiko dėl to, kad 
Rabskis aštriai nupeikė įsivy
ravusį paprotį už spaudos kri
tikų reikalauti iš publicistų šd- 
tk-fakcijos kautynių (dūėliaūi) 
pavidalu. Rabskis paskutiniu 
laiku keletu kartų buvęs kvie
čiamas: vienų kartų jam sukri- 
likavus Pilstidski’o referatų 
net du generolu norėjo su juo

limo vaivada Downaro\vicz*ius —Ar eini tu, biaurybe, — 
rėkė, — ar ne?

—Kaip gi aš eisiu, kad man 
nenori užmokėti. Gerai butų 
bent suknelę sau už tų rublį nu-

Kaip matome, Lenkija įėjo 
ypatingos planetos įtakon, ku
ri atneša avanturą po avantu- 
ro&. Anot pačių lenkų, lapkri- sipirkus 
Čio mėnuo esąs jų sventan^ —Na. 
mėnuo. Visa butų suprantama, —tai dabar man ir j akis nepasi
tik kar jie kiek mažiau di- rodyk, slenksčio neperženk, nes 
džiuotųsi savo kulturingumu, užmušiu, mirtinai tave užmušiu, 
nes kitaip “sunku yra nesijuok
ti.” —M. K. Į “V. B”.l

sušuko mūrininkas,

'TeMnve 1

Danijos Darbininkų 
visuomet dėjo pastangų, kad pa-; katos mokslas, gamtos moks- 
tiekti vaikams ir jaunimui ge-1 lai, 
riaušių švietimosi i ” ’ ’ ’

jo statomieji veikalai. Šituo 
budu buvo suorganizuota be
darbiams skaitlingų teatro vai
dinimų ir keletas bažnytinių 
koncertų. Taip pat privatus te
atrai suruošė bedarbiams kele
tą ypatingų vaidinimų.

i Visa, kas aukščiau pasakyta, 
buvo Kopenhagoj. Bbt profe
sines sųjungos išvystė panašų 
veikimą taip pat ir provinci
jos miestuose. —Mėrunas.

[“Socialdemokratas“]

Bidgoščos 
už kų tai 

taip > pat

kariš- 
darė, 
nepa-

( Na ir sugriebė jį dabar audra, 
'sugriebė!.... Tiktai tat gerai, 
Kad ne nuo tėvo motinos ar sa
vos grįtelės, o iš lauko, našlaitį.

Suprato, kad kažkas su juo 
negerai, atsitiko, bet kų gi dabar 
darysi. Bloga jam, tur būt, ir 
dar blogiau bus, bet kadangi jau 
buvo bloga, blogiau ir blogiau
sia, atsijnefkė ir pasileido laikę
sis vagono. Tokia Dievo valia. 
Juk tam jijs ir vargšas: reikia 
skurdų ant sprando nešioti, o 
širdyje baimę ir gailestį...

Garvežys suspiegė. Mykoliu
kas pažvelgė priešais saVe ir par 
matė iš tolo tarytum namų miš
kų, durnų ruku apsiaustų.

—Ar čia kas dega? — paklau
sė palydovo. ' ,

—Tai Varšuva!...

Ir nuėjo miesto link,
| Vakare, kaip paprastai, mūri
ninkai išsiskirstė. Nakvoti vie
toje pasiliko Mykoliukas ir — 
mergina.

—Neini? — paklausė jos nu
stebęs Mykoliukas.

—Kur gi aš eisiu, kad sakėsi 
išvysiųs mane...

Tiktai dabar Mykoliukas ėmė 
kai kų suprasti.

—Tai tu su juo gyvenai? — 
tarė jis.

Jo balse buvo gailesčio.
—žinoma. — prašnabždėjo su

sigėdusi.
| —Ir jam visų savo uždarbį 
atiduodavo, nors mušdavo ta
ve ?... ,

—Taip... '
—Kam gi tu taip biauriai da

rei?
—Nes jį mylėjau, — atsakė 

tyliai mergina, slėpdamosi tarp

teisės sąvokOs, literatūros 
aplinkybių, paskaitos. Taip pat buvo moko- 

Kopenhagos savivaldybė jau se-jna dainuoti.
nai įvedė visiems vaikams priva- 
vnlonia mokslą. 

•f t.

Minčių žiupsnelis
Mokinių dauguma buvo jau- 

11 i žmonės 20—30 m. amžiaus; Anglijoj šiemtų, 1921 m., iš
didoko formato

išvadų 
sugroį.nę '“teesčtuis“ leitenan- j Vaikinui Vėl širdį suspaudė, 
to ir generolo žingsnius. Cha
rakteringa, kad tuo laiku leite
nantas už savo darbelius- pa
duotas teisman, generolas to 
teismo nepripažįsta ir eina 
pats teisybes ieškoti. 'Kam gi 
tada bereikalingi teismai ir ko
kia gi jų reikšmė beliks?

Vėliau oficialiai buvo pra
nešta, kad tas kariškių būrys 
nebuvęs atėjęs su generolu, • o 
tik pripuolamai ėjęs pro re-

Kaip jis išdrįs įeiti j tuos du
rnus ? , ,• 'ji. f

Stotis. Mykoliukas išlipo. Pa-

stojo šalia jo birbti tuoj ja susi
domėjo, kaip paprastai susidomi 
vaikai merginomis kad. O kai 
pažiurėjo į jį iš po nublukusios 
skaros, pajuto, kad jam kažkaip 
šilta vidui pasidarė. Net ją už
kalbinti pradrįso.

O iš kur jus? Ar toli nuo Var
šuvos ? Senai su mūrininkais dir
bate?

Tų dalykų jisai paklausė, sa
kydamas jus. Bet kadangi ji 
pradėjo jį tu vadinti, tai ir jisai 
pradėjo į—tu.

—Nesivargink, — kalbėjo, — laiptų stulpų.
jau aš ir už save ir už tave pa- j ^us daugiau) 
darysiu. > ----- -------  .... . . -.... . —

Ir dirbo teisingai, net jam pra- 
kaitas išpylė kaktą, o mergina 
tiktai paviršium štumdė savo 
iešmu. • I »

Nuo to laiko per ištisą dieną 
vaikščiodavo abudu, visuomet 
kartu ir visuomet vieni. Kai ka
da pristodavo prie jų vienas dar-

(Bus daugiau)

UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok

bučiavo palydovui rankų ir apsi- bininkas, Merginai nebūtų daik- 
dairęs nuėjo palengva j krautu- tų prikalbedSvo ir prikaišiodavo, 
ve, kur iškabose buvo išrašyti o iš Mykol'iuko pasityčiodavo, ir 
išdažyti stiklai Su raudonu aluni tiek. Vakare Mykoliukas pasilik- 
ir žalia degtine bonkose. Ne gir- davo nakvoti statomuose namuo- 
tuokliauti jis tenai ėjo, bet kas;se, nes nueiti kur neturėjo, 
kita jį traukė.

Už karčemos buvo matyti sta- su kitomis moterimis ir tuo nlu- 
lomieji namai, o priešais krautu- rininku, kuris jų nuolat bardavo, 
vę stovėjo mūrininkai. Atsimi- o kartais kupron riukteldavo.

—Kažkodėl nemyli mergaitės, 
—kalbėdavo sau Mykoliukas. — 

Mūrininkai, kalkėmis ir moliu Bet kų padarysi! Tam jis ir mu- 
J tai tegalima pa- susitepę smarkus vyrai patys ji nninkas, kad mus kumščiotų...

užkabino. Užtat jisai, kaip įmanydamas,
—Kas tu per vienas?... Iš kur'stengėsi atlyginti tų jos skriau- 

osi.?... Kuo vardu tavo motina?..
Kas tau tokių kepurę pasiuvo?...

Vienas jį už rankovės timpte
lėjo, kitas kepurę jam ant akių 

lenkų le- užmovė. Porų kartų apsuko j j,

o 
jo draugė eidavo į miestų kartu

Severa’s 
Antisepsol

Tasai

Darbininkų ir vidutinių klasuj Bel buV(( £ sencsnįų> llel ikį ėjo naujas, 
priklausė l)lbkiai išleistas pasaulinis at- dakcijos butone pranešdamas 

........................r'u’ ’’ A4 apie gante patenkinimų iš re- nęs inžinieriaus patarimu, nuėjo 
daktoriaus, o tik įsakydamas pasiklausti darbo, 
gatve einančiam orkestrui liau
tis grojus, 
sakyti, kad visokių esama ir 

. Tai firma,1 oficialių pranešimų, kaip bus 
kuri turi labai gerų ir rimtų tuojau matyti.

Šią mokyklą sumanė darbi- atsiliepimų, kartu yra karališ- 
ninkų organizacijos, smulkiau kasis kartografas (Cartograp- 

her to Ihc King).
Pirmių pirmiausia 

rūpėti? L

vaikams mokslas visai nemoka
mas. Už mokslų privalo mokėti 
tiktai turtingieji. Knygos, sųsįu- ■ 
viniai ir kilos mokslo priemonės 
teikiamos visiems mokyklas lan
kantiems vąikams be išimties vi
sai veltui. Ir aukštesnės mokyk
los baigiant universitetu šito
kioms sąlygomis prieinamos vi
siems moksleiviams.

Iki šiam laikui dar nėra įves
ta privalomo techninio mokymo. 
Bet jaunimas gali lankyti už 
mažų mokes.nį visa eilę kursų ir 
prekybos mokyklų arba visai be 
mokesnio savivaldybių jaunimo 
mokyklas. Be to Kopenhagoj y.a 
didelė mokymo įstaiga, vadina
ma Technologijos Institutas, su 
dienos ir vakaro kursais. Pavyz
džiui, 1921 metais ten buvo kur
sai skardininkams (blėkoriams) 
malūnininkams, kepėjams, siu
vėjams, automobilių taisyto
jams, miško ir laukų darbinin
kams, mašinistams ir pečku- 
riams, kaminų krėtikams ir tt. 
Kursus lankė 3677 mokinių, ku
rių dalis buvo darbininkai, o da
lis amatninkai.

Suprantama, kad tokį platų 
liaudies švietimo darbų negalėjo 
įvykinti Darbininkų Partija ii’ 
profesinės sąjungos tiktai savo
mis jėgomis, bet jos prie įvykdy
mo labai žymiai prisidėjo. Dani
jos Darbininkų Partija ir Dani
jos profesinės sąjungos daug 
pasidarbavo skleisdamos darbi
ninkų masėse proletarinį ir soci
alistinį švietimų.

Jau keletas metų yra noro įsi
steigti partijos mokyklų, kame 
jauni žmonės, dirbantieji parti
joj u- profesinėse sąjungose, per 
keletą mėnesių galėtų įgyti sis- 
tematinį socialistinį apšvietimą. 

• šiuo tikslu partija darė organi
zacijose rinkliavas kad sudaryti 
reikalingų fondų, bet vistik lėšų 
buvo permažai, kad darbų tinka
mai pradėti. Todėl partija laiki
nai turi tenkintis vien vakarinių 
kursų steigimu, kurie jau prak
tikuojama per keletą metų, ši
tie kuršei tęsiasi nuo spalių mė
nesio iki kovo mėnesio galui 
(per savaitę du kartu po 2 va
landas). Kursuose dėstoma: da
nų kalba socializmo istorija, is
torija ir praktika profesinių 
sąjungų, Danijos stambiosios 
pramonės išsivystimas; statisti-

60 mėtų. Moterims
tik 7%. Daugelis mokinių mo
kėsi nuo pirmos dienos iki pa
skutiniajai. x „

Mokvmas tęsdavosi, kasdien lu’ma:
_ > '

r pietus duo- stitute Edinburgh”.
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Pusryčius ir 
davo miesto savivaldybė.

Šia mokykla i_____  ____V ►'C

lasas vardu: “The Citizen’s Al
ias of tlie World”. Jį išleido 

, Edinburge pasaulinio garso 
c.- —. “joĮin Bartholomes et 
Son, Ltm. The Geographical In-

planas buvo išdirbtas kartu su 
bedarbių kasa ir valstybės ir 
savivaldybes įstaigomis. Mo- mums 
kykla gavo tokią pat valstybės kaip atvaizduota musų kraštai. 
P‘ šalpą, kaip ir kitos aukšto- Pasirodo, ktid atlase 

os mokyklos.
Mokslas tęsėsi nuo 

1 d. iki balandžio 
per 12 savaičių. Iš viso išlaidų rodomas esąs Lietuvoj ir 
buvo ,apie 50,000 kronų, kurių eina Maskvos 1920 metų 
padengimui valstybė paskyrė 
25,000 kr., savivaldybė 18,000 
kr., mokinių gi mokešniai da
vė 7000 kr.

Mokytojai 
Mokyklos i 
nemokamai 
gos.

Nedarbas 
1918—19 metais, 
aukštoji mokykla veikė. Moks
las tęsėsi nuo spalių mėnesio | 
1 dienos iki kovo 29 dienai. 
Buvo įvesti nauji dalykai: že
mės ir tautų aprašymas, meno 
istorija, teisės mokslas ir tech
nikos istorija. Prekybos įstai
gų tarnautojams buvo dėsto
ma prekybos teisė, knygų ve
dimas, stenografija, skaičiavi
mas ir anglų kalba. c

Bendras mokinių skaičius 
siekė 1330. Išlaidų buvo 126000 
kr. Valstybe davė šiam reika- intrigos. Matyt jie įsivaizduo- bes teismas ir t. t. Šitas visas 
lui 68000 J ' " "" ■■ ■ '* " —— —
000 ir 
14,000.

skirtam 
plačiausiam vartojimui ne tik 

vasario Britanijos imperijoj, bet ir toli 
25 sienos, i už jos sienų, musų kraštas pa- 

siena 
trak- 
paržv- 
Gar- 

pažy-

ta to išvesta, net miestai 
šyli lietuviškai: Vilnius, 
dinas, ir tik skliaustuos 
mėta Vilna, Grodno. Šioki šie

i buvo samdomi, 
ūkio vedimų atliko 

profesinės sąjun-

kaipo gargaliavimas.
vaistas apmalšina gerkles iri- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
iną ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Kainos 35c ir 60 centai.

Gaudamas peš jūsų aptiekorių.

I Užtat jisai, kaip įmanydamas, 
’ orAnfi’Ari nflt?n’mfi 4-cm -ia« cilrvinn ( 
dą. Dirbo nuolat už jų ir už save. 
Pusryčiaudamas dalijosi su ja 
duona, o pietums pirkdavo jai 
barščių už penkis skatikus, nes 
mergina beveik niekados neture-

" čo.
EP.i^APJD5, ’įOWA .

Vienas lenkų gej 
a kas gali' ten prasitaręs, kad 
žinoma tai,' giontoriai esą niekam netikę, taip kad vaikinas dabar nežino- davo pinigų.

Kai juodu paskyrė plytas ant 
aukšto nešioti, Mykoliukas jau 
negalėdavo pavaduoti savo drau- 
gėsrnes jų stebėjo meistras.

Bet žingsnio žingsnin eidavo 
paskui jų linkstančiais laiptais, 
ir kaip jis bijodavo, kad nesu-1 
klupti ir plytos jos neprispaus
tų!

Matydamas tokį vaikino rū
pestingumų, tasai piktas mūri
ninkas tyčiojosi ir rodė jį ki-

palyg.’nęs juos su žydais ir jo nė iš kurios pusės atėjo, 
ukrainais (jeigu visa ištisai —Iš kur gi tu, vaikuti?.,
ukrainų ir žydų tauta genero- —Iš Vilčolikų, ponai! — atšo-
10 supratimu yra tokia, kuri ve Mykoliukas.
tik neigiamam pavyzdžiui te- Kadangi tuos žodžius jis išta- 
linka, tai tas generolas vertas re giedamu balsu ir atrodė labai 
didelio pasigailėjimo) ir 
dūręs, kad jeigu ir buvę gerų 
legionierių, tai jie jau padėję 
galvas. Nežinia kas čia dau
giau nusvėrė, ar tas kvailas

na parodyta politiniame pašau- palyginimas ar gal greičiau ta 
lio žemėlapy, politiniame Eu- mintis, kad tebegyveną legio- 
ropos valstybių žemėlapy h’ niūriai niekam neverti, bet ga- 
žemėlapy, kur

niūriai niekam neverti, bet ga- 
____ _ __ musų kraštai na to, kad. sąryšy su tuo gen. 
paimli pačiu didžiuoju mašta* Rydz^Smigly’s įteikė prašymą 

eina Nemuno vbl atsistatydinimui. Tai buvo 
j protestas. Grėit po to pasiro- 

Ta’utų suskirstymas taip pat dė oficialinės Pat’o agentūros 
29 dienai J nieko neturi bendra su lenkų pranešimas, anot kurio inci- 

imaginacijomis: etnografiniame dentas dėl legionierių įžeidi-1 
žemėlapy lenkų tauta parodyta'1110 <-sąs negudrus prasiniany- ( 
tik ligi Sano ir Veprio. Kitų mas- Rodėsi, kad tuo ir pasi- 
dabartinės Lenkijos tautų gy- baigs. Bet pasirodo, kad tik

■ 1 ’ 1 ■' f.' oficialiai pameluota. Byla dėl
bent be stambių pa- legionierių įžeidimo tebeina,' 

ją svarstė karo ministerio ta-t 
ryba, gen. Latinik’aš paleistas

tęsėsi taip pat 
Darbininkų bu: visur ji 

durupiu.

pri- susirūpinęs, tai mūrininkai vie
nu balsu ėmė iš jo juoktis.

Ir jis juokėsi kartu su jais, 
kad ir pajuokiamas.

—Tai linksmi žmonės žiūrėk!
—galvojo.

Tas jo juokas ir padori veido tiems. Kiti taip pat juokėsi ir 
išraiška patraukė į jį murinin- šaukė Mykoliukui iš aukšto: 
Rus. Nusiramino ir ėmė jį klau- —Na, kvaily, na!...
sinėti. O kai pasisakė ieškąs dar- Kaitų pusiaupiete mūrininkas 
bo, paliepė ėiti kaitų su jais. pasišaukė tą merginų į šalį, kaž- 

—Kvailas, bestija, bet, rodos ko iš jos reikalavo ir net patąsė 
geras vaikinas. — kalbėjo vie- ją labiau, negu paprastai. Po to 
nas iš meisterių. pasikalbėjimo apsiverkusi atėjo

—Reikia jis paimti, — pridu- pas Mykoliukų klausdama, ai 
re kitas. neturi paskolinti jai dvidešim-

—O įsipirksi
Mykoliuko mūrininkas.

veliamieji plotai parodyti apy
tikriai, !
grindinių klaidų.

Šitas atlasas lenkams labai
nepatiko. Jie spėja, kad tai vis atostogų, iš kurių jau ir nebe- 
esą lietuvių, ukrainų, vokiečių grįšiąs, bylą svarstysiąs gai-

kr., savivaldybe 49,- ja taip, kad toks inžinierius 
mokinių niokesniai Norus Naruševičius pasikvietė 

|p. Bartholames’ą su sunum,
Be to, tų pačią žiemą buvo pastatė bonką anglų karčiosios

14 viešų paskaitų (žinbma, whiskey), padėjo ko-

žinias paduoda tas pats Pat’as. 
Visa tai mums rodo, kad Len
kijoj vis daugiau ir daugiau 
tenka konstatuoti atsitikimų, 
kurie primena ne tik Meksiką, 
bet ir kitas žemesnės kultūros 
bei liguistesnės ambicijos ša
lis.

Bei ir tai dar negalas. š.

tu? — klausė ties skatikų?
. j Ir ko jjs jai neturėtų! Greitai

—Kad nežinau kaip? atrišo savo mazgelį, kuriame bu-
—Degtinės gorčių pastatysi, vo dar iš stoties atsivežti pini- 

—pridūrė kitas.
—Arba gausi užskųsti, 

kišo juokdamasis trečias
Pagalvojęs, vaikinas atsakė:
—Tai jau gėliau gautį, lįfegu i>uo to laiko beveik nebuvo die

nos, kad jai vaikinas nebūtų

gai, ir davė j ai. reikalaujami su- 
jsi- mų.

Mergaite nunešė tuos dvi
dešimt skatikų mūrininkui ir

IN LIETUVĄ
i4

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos claleidžia 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, OLYMP1C, 
HOMERIC, BELGENLAND, LAP- 
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 j uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir C žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar- 
navimas. ____________

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

j
Pasirnatykit su musų vietiniais 

agentais arba
WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

ALPAMultExtract

suruošta 14 viešų paskaitų (Žinbma, whiskey), padėjo ko- 
apįe geležies gaminimą, jurų kią žuviapalaikę ir želėdami 
tyrimų, žuvininkystę ir žemės amerikonišku budu tabaką sn
ukį, taip pat paskaitų iš visup- sikalbejo, kad Anglija pripa
inios istorijos ir Danijos irto- žins Maskvos traktątą, juo Ju
lijos apie Japoniją, Airija ir biati, kad, teisybę pasakius, ki-' mėli. 4 diepoš posėdy Varšuvos 
t. t. Kai kurios paskaitos buvo to traktato reguliuojančio šie-- seime ? atsitiko toks skandalas, 
skaitytos didžiame kinematog- nas tarp Lietuvos ir Lenkijos, kokių nežinia ar yra ktir buvę.
ra fe, kuriame, yra 1800 sėdimų
jų vietų ir kur skaitymus aiš
kino paveikslais. Tame pačia
me kine buvo suruošta bedar
biams 28 koncertai. Dalyvių 
skaičius sieke 90,000. Išlaidas,

visai nėra.
vyko biznis.

Tokiu budu ir į-

*
Pereitais metais mes 

ne kartą girdėję apie ausines,
esame

duoti. • no$, kad jai vaikinas nebūtų
Taip bejuokuodami atėjo į školipęs amžinai paskolai. O kai 

vtotą Jr štojč prie darbo. Mėls* kartą ned^ąsiai paklausė: 
trai sulipo ant aukštų igtjatdihyjų —Kam tu duodi pinigus tain
ląiptų, o mėrginOė ir vaikinai Velniui?
ėmė nešioti plytas. Mykoliukui, —Kad taip reikia I — atšovė, 
kaip naujai priimtą#!,.liepė' 
šytj kaįkės su šniŽliU.

Tuo budu piist^jo pi’fe muftjfr' bą. Ne gana, kad pats mėtė, bet 
dar Įiępė ir merginai, tarytum 

Kitą diejią jam pagalbon pri- kokidi tarnaitei, padalyti tą pa
matė tokią pat,kąip ir jjs, varg“ t j h‘ eiti paskui jį.
šę niergaitę. Visas jos apdaVafc Merginą , pasvyramo. Bet kai 
buvo sena skara, skylėtas si j orte- raštininkas pagrasė, kad jei ne
lis ir mar'šškiriihi DiėVŽ pamigai- dirbs ligi vakaro, tai jai už visą

jr —Kad taip reikia! —- atšovė, 
mab Vienų dienų mūrininkas susi

pyko su raštininku ir metė dar-

Su Boheinian 
importuotais a- 
piniais ir gėla- 
tipu, 1 getas 
$1.60. 1 tuz. te
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mibtingą 
gčrinią. 
kit jūsų j 
ninko, ku 
tų jį čle! jūsų, 
vistas pasaulio

Prnšy- 
irosęr- 
d gau-

mo.

Mes Pastatome i vistas 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
24Ž8 W. 47 St.

Fhoue Lafayėtte 1104

Publicistas ir kartu atstovas 
Rabskis (rašo “Kurj. War- 
szaAvski’o” dienrašty) ir atsto-jek! Buvo negraži. Turėjo tamsų.savaitę nesujnokes, vėl ėmė ply- 
vas Mtodzinskf s (“WyzxVote- liesų veidų, trumpą riestą nosį ir tas nestoti. Juk prastam žmogui 
nie“) ėmė daužytis ausines, žemų kaktų. Bet Mykoliukas ne- malonus skatikas, ypač dar taip 
kaip girti; paskui norėjo vie- mokėjo per daug rinktis. VoS kruvinai uždirbtas.

Ar jus žinote, kad
Kauno miesto valdžia, Lietuvoje, 

paskolino 300,000 litų ant 6%, kad 
pastačius nebrangius namus dėl val
džios tarnautojų. Ar žinote, kad 
Turkiškas tabakat, Hebnaruose, yrį 
gryniausias tapakas koki jus rūkote. 
Jus džiaugsitės permaina j Turkišką 
tabaką
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Valanių Šyla
GYNĖJAI PALEIDO PIR

MUOSIUS ŠUVIUS

Liudininku parodymai daugeli 
nustebino. Mrs. .Gaesslen na
muose buvę naktinės puotos

Valaniams neišgalint pasi- 
ramdyti advokato, juos gina 
valstijos nuskirtas Eugene L. 
McGarry. Jis yra gana gabus 
ir turįs praktikos.

—Reporteris.

Susidūrė traukiniai
moteris tžmušta, apie 25 
sažieriai sužeisti.

pa-

Vakar ryte prie 61 ir Prince- 
ton Avė. gatvių, einantis iš 
Cincinnati, Pennsylvania lini
jos traukinis užbėgo ant trau
kinio iš Columbus, O., sutru
pindamas pastarojo traukinio 
paskutinį vagoną.

Viena no.’dentifįkuota mote
ris liko užmušta ir vienas vais
kus, mapoma, jos sūnūs, liko 
gal mirtinai sužeisti. Apie 25 

i buvusieji pa
trauk i- 

? liko sužeisti. Mo-

NEKALTĄ ŽMOGŲ!
-4—— -s-į i

Luke Reesan, We,stern Avė.' 
elevatorių stoties agentas, nu
šovė Charles Hendricks, atė
jusį važiuoti elevatorių. Ree-į 
son buvo išėjęs iš stoties ir 
sugryžęs rado stoty Hendricks, 
kurį jis paskaitė už plėšiką ir 
nušovė. Rceson yra areštuo
tas. Jis prisipažino,, kad buvo 
išsigėręs, o ir jo kamaraitėj 
rasta degtinės.---- —... ... ...-- *--- -—

fiąsn ai H 6-t.e pusi.j

NUŠO^
Nupiginta iki

$38.00
(Modelis II)

__  „ Nupiginta iki

010 $38-00W (Modelis II)

Vakar prieš piet valstybės 
prokuroras pasisakė, (jog su
rinktus faktus ir įrodymus ap
kaltinimui žmogžudystėj Vala
nių ir jų dviejų draugų jau 
iškėlė aikštėn. I uuninai »i

Tuojau po to, kaltinamųjų kili pasažieriai 
advokatai pradėjo teikti savo skirtiniame Columbus 
įrodymus atrėmimui prokuro- nio vagone ---- -------
ro. Išpradžių atrodė, kad jų,tevis su vaiku buvo išeinamar 
pastangos nueis niekais. Nei'jam 
pačios aplinkybės kalbėjo prieš 
Valanius. Jie nuėjo apiplėšti

SVARBUS PRANEŠIMAS
Adam Widzes •

AUTOMOBILE REPAIRING

Ta kaina bus tiktai 30 dienu
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie njano, kad RADIO • 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. (Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmenfas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jį sudėti, šis PRAK- 
’j įsKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra gemą ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZD1NIS.
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.

be krautuvės išlaidų ii* pelno.
4. Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygvedystės 

išlaidas. /o . I
RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 

gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti- jūsų kūdikius. Jis yra geriausią 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO iw siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti. . z ‘

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

ėmė geresnius daiktus ir prasi
šalino. Už kelių valandų toji 
moteris rasta negyva toj pa
čioj vietoj, išvada supranta
ma.

Bet vakarykšti liudininkų 
Įrodymai įnešė daug naujų ne 
aiškumų. Gynėjų advokątai pa
kvietė Mrs. Bonale, gyvenančią 
tam pačiam name, kur gyveno 
nabašninke. Ji papasakojo, jog 
pabaigoj kovo mėnesio mačiu
si dvi kaltinamas mergaites ei
nant iš Mrs.' Gpgsęlen buto. 
Tam ibute bodavo dažiiai nak
tinės puotos su •>vaiginartčiai# 

Tarp liudininkes ir
prokuroro buvo i.šklę ginčai.

Sekanti liudijo Marija Moo- 
dy, kuri pažino iMrs. Gaesslen 
per trejus metus ir sykiu su 
ja dirbo restorane. M. Moody 
pranešė teismui, kad nabašnin- 
kė nuolat skųsdavusis; 
Gordon, su kuria ji 
nuolat ja mušdavęs,

kambarėly gale vagono iri 
kad juos išėmus reikėjo per
kirsti sienų. Kiti sužeistieji sė
dėjo savo sėdynėse. Vagone 
buvo daugiausia ateiviai.

mani traukiniui.. Paskui važia
vęs Cincinnati traukinis nega-i 
Įėjo delei miglos užmatyti ąu- 
slojusį traukini, o kada pama
lė, jau buvo pervėlu sustab- 

nes bėgiai buvo slidus ir 
surakintais ratais Cincin- 
prislvdo ib užgavo Colitm- 
traukinį. . ■ j .

Dabar yra, labai geras laikas 
prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros, šiuo laiku 
mekanikai turi daug liueso 
laiko.

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

Turime gerus, vėliausiom ma
dos įrankius, atliekam darb$ 
greitai ir labai prieinama kaina.

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus.

Vartokit šį kuponą kuomet pirkaite
STANDARD RADIO CO., . (Naujienos) 
504 Citizens Bldg 
Canton, Ohfo.........

Gerbiamieji: — ęia rasite Money Orderį už $38.00 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

i Su pagarba, % 
Mano vardas .A.......... .....................................................

lt 11 • J . 4 » *•
Adresas ......................... *.................. •............

iŠ ASMENINIO -
PATYRIMO

Mrs. Bradford rekomenduo
ja Lyd a E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.
Phoebus, Virginia. — “Turėdama 

šią progą, aš negaliu susilaikyti nuo 
pasakymo keletą 
žodžių ir pagirti 
Lydia E. Pink
ham’s gyduoles. 
Aš Vartoju jas 
kuomet tik yra 
tam reikalas per 
dvidešimtį metų ir 
mano trys seserys 
taipgi vartoja jus 

’ir visuomet su ge
romis pasekmėmis. 
Laike permainų 

mano gy.cn....e aš visuomet Auriu 
skausmus — didelį karštį, nemigę, it 
t. t. — ir aš labai esu užganėdinta iš 
puikių pasekmių kurias aš gavau nuo 
vartojimo Vegetable Compound. Nuo
širdžiai rekomenduoju jas bilc mote
rims ir aš maloniai suteikiu atsaky
mą apie tas gyduoles moterims ku
rios plačiau žingeidauja apie tą daly 
ką.” — Mrs. H. L. Bradford, 109 
Armstead St.,Phoebus, Virginia.

Gerai apgalvokite Mrs. Bradford’s 
laišką. Jos patyrimas turėtų pagel
bėti ’ir jums. Ji pažymi išbandy- 

• mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kius puikius rezultatus ji gavo nuo 
vartojimo Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Jei jus kenčiate nuo nervų nesma
gumų, įritacijos arba kiti kekie ne
smagumai apsireiškia ir jus esate nu
siminusi, jus privalote pabandyti Ve- 
getablę Compound. Pardavimui pas 
visus apt.iėkėrius visur.

O

SUSTABDYKIT 
KRUPĄ 

Su Terpentinu
Kuomet ateina tas smaugiantis ko

sulys, nęrizikuokite! Kuuikio sveika
ta gal būti pavojui! Terpentinas 
yra mokslines gyduoles nuo to pavd- 
jaufc. Jų magiška ir gydanti jėga, 
dasiekia iki pat ligos vietos ir tuo
jau prašalina pavojingą ligą — už
laiko kvėpavimo organus atdarus! 
Naujas išradimas, Turpo, turi savyje 
visas misteriškas terpentino gydan
čias jėgas sykiu su kitomis gerai gy
dančiomis dalimis. Su tokiu nepa
prastu greitumu ir tikrumu ‘ veikia 
Turpo, kuomet patrinate krutinę ąrba 
gerklę, nusilpnėjimas tuojau prašali
namas ir kvėpavimas tuojau apsireiš
kia!

Turpo taipgi greitai prašalina slo
gas, skaudamą gerklę, bronchitis ir 
neuralgia. Labai greitai veikia nuo 
kojij ligų, nusideginimų, persibrėži- 
mų, reumatiškų skausmų, pleurisy, 
lumbago ir suskirdimų. Jos nenude
gina, nepadaro pūslių, nenudažo — 
jos nėra riebios ir nieku neatsiduoda.

Nežaiskite su krupu — VEIKITE! 
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus. Nebūkite be šio terpen
tino Ointmento kuris turi savyje šios 
^enus ir gerus Menthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c slovikelis.

Physical Hesllh Institute

gėrimais.

gyveno, 
taip jog 

pašaukti daktarą. Ba-j 
16 d. (netrukus prieš į 

Mis. Gaesslen pasiliku-. 
us restorane, nes biju

odi namo, kad A. Gordo•* 
jos neužmuštų, ką jis daž-i 
grasindavęs padaryti, Tii 
pakartojo ir kita liudinin-!

landžio 
mirtį) 
si i 
jusi 
nas 
pa i 
patį 
kė.

Suprantama, šie pareiškimai! 
teismui ir publikai buvo visai

Valstijos prokuroras 
ir pagalinus atsisa-į

Mar

netikėti, 
karščiavos 
kė statyti liudininkams klausi-j 
mų.

Kaltinamieji Lydon ir
shall’iutė buvo pakviesti į liu
dininkų suolą, 
sakė nuo daugelio dalykų, už
rašytų jo prisipažinime. Jis 
buvęs išgąsdintus ir staiga ati
trauktas nuo tėvų, nežinojęs 
ką sakąs. Betų daugelį atsaky
mų suformulavę patys paklau
soj ai.

Nemažiau įdomių dalykų iš
kils, kuomet pradės liudyti 
Ona ir Antanas Valaniai. Jie 
stos prieš teisėjus šiandien. By
los nagrinėjimas pradėjo eiti 
sparčiais žingsniais pirmyn, 
taip jog pabaigoj šios savaitės, 
greičiausiai, užgirsim jūrės ver
diktų.

Pirmasai atsi-

nors
ati
nu

T

Adam Widzes
4501 So. Califomia Avė.

Tel. Lafayette 9114 
dieną ar naktį

ELEKTRA
0v1e»ą o pnjiMgą |

■vm Ca«h arba ant / ’?
Pirmutinė Lietarii Elektros Amerik«|a

THE BRIDGEPOrtT lELECTRIC CO„ lat 
A. BARTA C8. Prea.

M V W UJth Si. 1>I Bumlpvttrd 7IOL. Chicare

DR. VAITIISH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR VELONTS. Ph
D. C.. D. O.. N T

lydau (vairia? ligas, o ypatingai 
ižsisenėjusias. be vaistų ir n peru 
-ijų. naujausiai? budais

♦204 Archer Ave„ Chicago, III 
Brighton Pa^k, 2-rų lubų, Rūmas i 
Valandos nuo 9 ryto ik) 12 pi®'w 
Vakare nuo 6 iki 8 vai vakare 
Medėldieniais nuo 9 iki 12 pie*» , 

Telephone Lafayette <543 i

Pamalė daug pinigų
ietuvė moteris pametė ant 
Bridgeporto $1,100. Žada di
deles radybas.

Barbora Budminiene, kuri 
;yvcna 6713 Irving Park Blvd. 
(telefonas Palisade 6790), pe
lito šeštadienio vakare buvo 
įtvykusi biznio reikalais ant 
3ridgeporto. Ji su savim turč- 
o $1,100. Poroj vielų jai bu- 
o sugedęs automobilhis ir ji 

jilį ga račiuje 
gryžti namo 
reikalų. Kada

'r.rvyko namo ji pasigedo vi
ki savo pinigų — $1,100. Ji 
mino, kad pinigus pametė prie 
13 ir Auburn galvių ar 34 PI. 
Tat., kada automobiliui susto-

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarai: 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 Wcst 47th St.
Pilone Boulevard 7589

Di\ Chiropractor ir 
A L <>

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau Jie. vaistų ir, be operacijų 
visokias ligas., vyrų, moterų ir vai 
kų Kurie sergate kreipkitės, o 
asile pagelią Ustarimas dovanai 

Valandęšrtiuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 
8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.

Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

Pilnas žmonių Dr. Rosn’ ofi 
šaš kasdien, dėl i^ydyme 
’h Toniškų, nertų, kraujo 
nkstų, pūslės ir slapumo Ii

orivatišk^ cydymnt knmhart*

)uvo priversta
eatlikusi savo

l’rda jai besilankstanl veikiau
si ir iškrito pinigai. Kas ra

do tuos pinigus ir jai sugrą
žys, ji prižada tam duoti dide-

Pirm negu pirksi pianą 
šitą Piayeis Pianą; 
šuto medžio dailiai 
na $245.00 su 25 
pa. 
nas 
nas

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

3327 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

' ——— - —!■■ ■■■!■■■ „I . .          —— .■ ......... ■HIIHI H—IUI I— M, ■■lllll—

IŠTAUSOTU VISKĄ, PARDUOSIU IŠ AKCIJOM
Jewelry, Diamonds, 

Watches and 
Silverware

Auction Sale
Ateikite apžiūrėti dieną, 

o vakarais galite duot 
pasulymus.

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

iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Ppice).

Lietimų Oe n tįstas patar 
«aum geriau 

tuntu O# fta-aan 
-ulgp geri&jittfri auJtRO Su 'r/n 
•‘itom galima kiečiausią m»
a 'Gaiantuojarne darbą

-tmuB rniiHi) knfm»* Sergėkite ev»* 
•ntia kad ritkenCi, Ju -u »<«•>kata!

154A Ciift ("Hteel,

O V ANA
Žmones prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdą 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams?
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
rašysit savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS. •’ ' '
Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą-įr bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

i NAUJIENOS metams........................$7,00
Lietuvon.....................  S8.00

'NAUJIENOS pusei metų................ $3.50
■ ‘ Lietuvon ......... $4.00
NAUJIENOS trims mėnesiams ...; $1.75

Lietuvon......... .. ..' $%,QQ
Užrašykit NAUJIENAS savo 

giminėms Lietuvon .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chieago, IU.

X-RA Y FGZ A MIN ACIJ A $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų t 
kenčiate ij 
ką kiti dak 
tarai pasu 
ke j u m s 
ateikite i i 
tegul X 
Ra y ’pasa 
ko tįesą 

JiuivSusKus egzaminuvimas j- .. ;o >der 
aišku X-Ray prašalinu klaidas — &u 
teikia geras informacijas, nes yra jaa 
tomi sergantys organai. Egzaminu 
vimas nekenksmingas, neskaudus i> 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą 
reumatizmą, asthnva, odos ligas, rup 
turą, inkstų arba skilvio ligas, nėr 
viugumą, chroniškas arba privatiškat 
ligas? Jei norite geni pasekmių 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa 
ir semm yra suteikiama, įskaitau 
“(506 arba 914” nuo kraujo užnuodiji 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro 
Venous įčirškimas (į kraują), šutei 
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser. 

’ ganėių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligps kur tik dasiekia kraują. Ne 
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne 
gelbfijo, ateikite ir gaukite tiesą isgy 
dviųe. Atsineškite šį skelbimą su sa 
,vim įr gausite dykai kiaujo spaudime 
išbandymą su X-Ray egzamjnacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa 
'nedęly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryti 
iki 8 v. nedčlioj nuo 9 ryto iki t2 die» 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E- V. Reaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 aOtfšlAR. Chicago. iii.

Ar jų,s žinote, kad
lx*nkų- valdžia, Vilniuje uždraudė 

nąujienis kareiviams dainuoti lietuvių 
kalboje dainas. Ar jus Žinoto, kad 
Hohnar»Turkiški cigaretei yra pada
ryti gerų išdlybejų. Milionai rūkyto
jų perniaine į Turkiškus tai turbūt 
yiu priežastis.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingu žinių

Euca

Hia atėję gauna 
geriaus] A mari k o 
uišką ir ’^epe 
•išką b ęydy 
<wo Did» da ekai 
čius hnouv -i<y- 
■lomų kasdien per 
Dt. Rosi, eutei- 
«a progą duoti 
leriausį medikalj 
jatarnavimą te
kiausia kaina. To

k į mokestį gali kiekviena? iites4t> 
mokėti, taip kad nei vienas neraika 
uuja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
tinokite apie save tiesą. Visiška pa- 

ulaptis yra užtikrinta
Dr. B. M. Rosa,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Ciilly Building. Imkite alevaturią 

iki 5 auglto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje 
Priimamo kambaryj 606 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys. 6©8 dėl motorą 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto Iki 5 

vai. vakare Nedėlioj auc 
10 vai, ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, .sereik-As tr 
subatoje nuo 10 vai, rytu 
Iki 8 vai. vakar*

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

' Kaina ISO
Fuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo gimininis ir drau
gams su kuriais eusirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, ne^u su ranka. Galiau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis I 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- | 
švti. '

Gaunamos

NAUJIENOS į 
1739 S. Halsted Str_

Cbicago, III,

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigui 
Lietu) ou, duoda Naujienos
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Chicagos žinios
(Tąsa nne 5 pusi.)

Bankierius nušovė polio! 
stą, du sužeidė

Mane, kad jie yra plėšikai

savo drau
sti kuriuo 

kalbėtasi 
užpuolimus 
keli įvyko 

apiėlin-

ko suimtas ir vis dar nepaliuo- 
suojamaš, nors to reikalauja ir 
valstijos prokurotas. Mat at
sirado liudytojų, kurie liudija, 
kad detektyvai privažiavę buk 
suskambino savo skambalu, 
tuo duodami ženklą, kad tai 
yra pūliuos autotnoĮh^iulst. 
Bet Steiwart sako, kad jokio 
skambinimo jis negirdėjęs. 
Pcrsišaudimas išliko 1:30 vai. 
nakties. Bet detektyvai neaiš
kina kodėl jie, matydami tik 
vyrą ir moterį važiuojant, 
juos sekė iki pat namų. Juk 
toks sekimas galėjo kiekvienarh 
pasidaryti nužiurėtinu ir kiek
vienas galėjo juos paskaityti 
plėšikais, o ypač tokioje apie- 
linkeje, kur žmones yra plėši
kų Įgąsdinti.

Paslystas Vilniečiams 
aukas gavo

Perdi t o šeštadienio Vakare 
Hugh Steyart, 8515 S. Paulina 
St., kasierius West Highland 
State Bank, 79 ir Ashland Avė., 
buvo apsilankęs pas 

John Datas, 
daugiausia buvo 
apid plėtimus iii* 
ant moterų, kurių
87 ir Ashland gatvių 
kėj; viena mergaite trijų plė
šikų pagauta toje a^elinkėje • 
ir išgėdinta, nesenai pasimirė, 
už dviejų savaičių po užpuoli-' 
ino. Slervvart ir jo pačiai va-; 
žiuojant namo Davis jdatvč 
jiems revolverį ir patarė būti 
atsatnfems. Važiuojant įjuos 
pradėjo sekli kitas automobi- 

jie sukėsi,

. Koretz jau Chicagoje

V. V. K. Valdyba gavo tokio 
turinio pakvitavimą pasiųstų 
vilniečiams aukų:

“Vilniaus Vadavimo 
Komitetui Chicagoj.
Sulig čekio, atsiųsto M. Bir

žiškos ir kan. J. Tumo vardu, 
mes gavome tris tuksiančius 
keturius šimtus penkiasdešimt 
penkis litus 10 centų aukų 
okupuotojo krašto reikalams, 
surinktų spalių 9 d» š. m,, ma
siniame mitinge ir bus įduoti 
tinkamu laiku Vilniaus 
nizacijoms.

Visi labai džiaugiamės, 
prof. M. Biržiška, kad

I amerikiečiai neužmiršta 
niaus. ♦

Komiteto Vilniaus krašto lie
tuviams remti kasininkas:

doc. J. Tumas,

ka, kareiviu; nei šiam nei tam 
kaimietį ir publikos Įspūdis iš
blaškytas. Uždanga nusileido, 
o žiūrėtojai, nežino ar bus dar 
kas nors, ar jau pabaigta, štai 
kodėl labai mažai kas ir tsplo-

Belo lenką pažymėti, kad 
kaimiečių rūbai įgalėjo būti ge
resni. Scena visgi nėra, gyve
nimo fotografija; pagaliau ir 
Lietuvoj jau ne taip prastai 
dosi. Bet, žinoma, jaunas 
atras negali visko išsykio 
gyti.

Mums trūksta rimto teatro, 
kur galėtumėm pamatyti geres
nius pasaulinės literatūros ku
rinius. 'lodei pirmuosius J. 
Vaičkaus žingsnius tojez srity
je sveikiname ir linkimo jam 
pasisekimo.

—Perlamutras.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

orga-

ypac

Vii-

kuris iš 
bet lie

pini gų,

rė- 
te 
fa

Susi vienijimas Lietuvių Organizaci
jų ant To.wn of Lake, laikys priešme- 
tinį susirinkimą seredoj, Deeember 3, 
1924, 7:30 vai. vak. Mrs, Lėtukienes 
svet. 4523 So. VVood St. Visi atsto
vai turi būtinai pribūti, nes bus rin
kimas naujos vaidybos aid; ateinančių 
metų ir taipgi daug svarbių i-eikalų 
aptarimui. Nut. rašt. J. Yucius”

Baliunų Balių rengia Lietuvos Duk
terį) Draugija, sukatoj, gruodžio 6 d., 
1921, Mildos svetainėje, 8142 South 
Halsted St.

Dramatiško Ratelio repeticija bus 
trečiadieny, gruodžio 3, 7:80 v. v 
Meldažio salėj. Visi lošime daly
vaujantis malonėkite buri paskirtu 
laiku, — Valdyba.

ASMENĮJ JIESKOJIMAI

VYRV
PAJIEŠKAU ant; farmų, už augin

tinį, kaip savo sūnų. Tini (urėti 
$2,560 iki $3,000. Farma verta 
$11,000, 80 akečių dirbamos Žemės Ir 
geri budinkni. Turi būt geras vyras, 
išmintingas.

KAZĮ MIERAS ZVIRGDAS, 
R. t. Fountain, Mich.

REIKIA vaikino, darbas 
lunch ruimy: kad hutų paty
ręs darbe.

Atsišaukite
1616 S, Halsted Si

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų lotn gražų 
5 kambarių bnngalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDAVIMUI arba mainy
mui mūrinis 2 fintų namas, 5 
ir 4 kambarių; yra elektra. At
sišauki! pas savininką dieno
mis, 2 fl. iš užpakalio.

3244 So. Morgan St.

lis. kuris kur tik 
vis juos sekė, 
prie savo namų, 
greitai iššoko iš automobilio ir 
jbėgo i namą, o sekęs automo- 

privažiavo ir sustojo 
greta Stcwart automobi- 

Jame buvo penki vy
ri rabnžiuosc.

Stewartienė

visai 
lianas, 
rai civiliuose 
Stcwart nieko 
traukė gautą i Į 
pradėjo šaudyti 
bilių, nušaudamas vieną 
ja ir du žmones sužeisdamas. 
Tik kada Stevvart 
kulku ir liko 
išsiaiškino, kad tai butą detek- 
tvvu, kurie jieškojo apielin- 
kėje piktadarių. Stewart gi 
juos paskaitė už plėšikus..

Vienas detektyvų, William 
Pcr’n liko nušautas, o du do-!PaJ 
tek ly va i liko pašauti ir sun-

įlinkas Leo Koretz, 
pasiturinčių žmonių, 
įėjusių dar daugiau 
išviliojo kelis milionus dolerių,
vakar liko atgabentas Chica- 
gon. Jis Kanadoje gyveno la
bai turtingai ir linksmai, vi
suomet apsuptas gražių merge > 
nu. 
mas 
nių. 
dar 
tani 
jau 
pas

revolverį ir norna> 
į kitą automo- ■ M ar 

vežė- Pas J!

Chicagoj e 
už prigaudinėjimą žino-,

teisia-

REIKALINGAS duonkepys, 
pirma ranka. — kopti duoną ir 
biskvitus.

Atsišaukite
■ 850 W. 18 St.

PARDAVIMUI LOTAI — 
BARGENAS

Cicero Avė., 371/2x125 pėdų, 
netoli 63 St., kaina $1,800.

59 St. lotas, 25yl25 pėdų, į 
vakarus nuo Kedzie Avė., kai
na $1,000.

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

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

■
PAJIEŠKAU savo moteries, 

Blužienes, po tėvais Giraitaitė. 
sišaukite greitai delei savo 
Jūsų tylėjimas bus jūsų

1 Atsišaukite, o bus viskas gerai, 
r* * nTZA neatsišauksite, nerugok, ‘ nes valdžiaRADIO PARODA COLISEUME veda teismą.

CHARLES BLUŽIS, 
1111 So. 49th Caurt, Cicero, III.

Onos
At- 

gero. 
nuostoliai.

Jei AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Locomobile

Tonu Car, arba mainysiu ant lo
to arba stubos. 1

704 W. 35 St.
Tel. Boulevard 8488

Dabar tęsiasi radio paroda Co
li seumo, Wabash ir 14 gat

| Aitą uaroda •dauguma radio 
technikų ir mėgėjų apvylė, nes 
ji buvo rengiama radio išdirbė- 
jų ir pardavėjų.

I Toj parodoj daugiausiai užė
mė vietos Chicagos ir apielinkės 
radio išdirbyistės, o jau daug ma
žiau vietos užėmė kitų Jungti
nių Valstijų miestai. Kitų šalių 
radio išdirbėjai kaip ir nedaly
vauja, šioje parodoje. Tiesa, bu
vo keletas spintų užverstų su 
radio dalimis- ant balkono, bet 
publika negalėjo žinoti kokios 

Atrodo gana puikiai ir vi- {įšdirbystės ir kaip geros jos yra. 
naudinga, 
neprigulėti 
reikalais? Tenka girdėti 
nusiskundimų apie tą 

bet tas daroma 
kurie nepriklauso. O todėl 
nepriklauso, kad kas nors 

ar lai susirinkimų 
ar valdyba, ar daug ki

tokių menkniekių. Tai jų pa
čių kaltė: prigulėtų, lankytų 
susirinkimus ir pataisytų kas 
yra negero. Tad nepamirškite 
3 d. šio men. bus priešmetinis 
susirinkimas pas Lūkstą, 15 ir 
19 avė.,’ 7 vai. vakare. Bus 
gvildenami svarbus klausimai.

—Koresp. K. D.

Cicero Žinelės
valkų rėdybos, Iraziškių ’ parapi
jos ir kaimo. Malonėkite atsišauk
ti ar žinantieji pranešti, už ka bu 
siu dėkingas.

Juozas Ciiprinsktis,
2909 S. Union Avė., Chicago, III.

gyvuoja Lietuvių Namų 
Savininkų Sąjunga - 

Į ment Club. Visų 
prigulėti.

čia

$1,<300,000 pinigais, neskai- 
kilokio turto, kuris laip

tais parduotas ir pavestas j 
jį įdejusiems pinigus.. Ma-;

kad jo kreditoriai gaus
40 nuoš. už kiekvieną 
“investuotą” dolerį.

Jis veikė panašiai musų spe-; 
pritruko i šelninkams Bišofui ar Harring-j 

nuginkluotas, lonilL imdamas pinigus nuo, 
vienų ir duodamas kitiems. Jis 
“turėjo” dideles 
aliejaus laukus, 
“pelną” sėmėsi, 
tų neturėjo ir

jį ateidavo ir pinigus jam' 
brukte Įbrukdavo.

iš kuriu jis

pačios aukos

Improve- 
properterių 

jeigu no
rima, kad visa apielinkė ir pa
ti nuosavybė tvarkoje butų, 
los organizacijos liksiąs nėra 
politika ar pašalpa, bet vien 
tik nuosavybių ir vietos reika
lai, 
siems 
s km s 
savais 

' įvairių v v
organizaciją 
ty, 
jie 
nepatinka, 
vieta.

PAJIEšKAU savo pažystamų. Sta
nislovo ir Domininko Paplauskių. Pa
eina iš Kauno gubernijos, Šiaulių pa
vieto, Kuršėnų parapijos. Pirmiau 
gyveno 253 Clinton St., Binghamton, 
N. Y., dabar nežinau kur jie būna. Jų 
pačių arba kas apie juos žino prašau 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Pili, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučemė ir groser- 

ne, geroj vietoj, biznis gerai išdirbta. 
Galite pirkti kad ir nemokate darbo. 
Aš išmokysiu kaip ilgai reikės, 
davimo priežastį patirsite ant 
tos.

NAUJAS
6-6 kambarių, garu 
konstrukcijos, g-eras 
ice baksai, galiniai pečiai, 
išmokėjimais, 6023 
Avė. Savininkas

G029 So. Tabnan Avė

mūrinis namas, 2 flatų, 
"tildomas, plieno 
pluinhingas, yra 

$15,700, 
So. Sacramento

4401 So. Wood SI.

Par- 
vie- MŪRTGECIAl -PASKOLOS

PAKELIA ALGĄ G
ŽINKELIEČIAMS

ALEKSANDRA VIGRAC1US
Širdingai ačiū visiems gimi

nėms, draugams ir pažysta
miems už taip skaitlingą daly
vavimą laidojime 
kurio laidotuvės 
čio 27 dieną.

Dabar kviečiu 
darugus ir pažystamus dalyvau
ti devintinių pamaldose, kurios 
įvyks ketverge, gruodžio 4 d., 
8:30 vai. ryto, Apveizdos Dievo 
Parapijos Bažnyčioj, o po pa
maldų kviečiu visus j savo na
mus, 1822 S. Peoria St.

Moteris, dukterys ir sūnūs.
LaidotuVSse patarnavo gra- 

boriai Butkus ir Zolp.

tai kodėl vi- j)ar buvo antroj balkono pusėj 
ir rūpintis keli mėgėjų aparatai. Mėgėjai 

daugiausia sekė dirbtuvės mode-! 
liūs ir formas. Kai kurie turėjo 
ir originalių radio aparatų. 1 

Kaip geri yra tie aparatai ir 
jų dalys, kurias rodė toje paro
doje, nei gudriausias technikas 
nieko apie tai negalėjo pasakyti, 
nes viskas buvo sudėta dėžėse, 
be jokio smulkmeniško išaiškini
mo. —-J. Lazdauskis, M. E.

PAJIEŠKAU drauges Dalia Sugin- 
taito po vyru vadinasi Urbon. Malo
nėsite atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą.

JOE. J. SKIRUS,
P. O. Bo-x 3, 

Collinsville, 111.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
gera vieta, remia nebrangi, lysas ant 
dviejų metų, pardavimo priežastis — 
liga. Pagyvenimui kambariai ant 
vielos.

Atsišauki!: greitai.
1727 So. Union Avė.

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

mano vyro,
Įvyko lapkri-
savo Rimines,

Geležinkelių darbo taryba 
vakar išnešė nuo’prcndį, ku
riuo pakeliama alga 45,000 in
žinierių ir pečkurtų ant 45 va
karinių valstijų linijų. Pakėli
mas visiems siekia apie $4,000,-1 
000 i metus. Geležinkelių dar
bininkai ignoravo taryba ir al- 
s’sakė prieš ją liudyti, dėlei ko; 
du unijų viršininkai liko nu- 
tt isli už tarybos paniekinimą, i 
Jie padavė apeliaciją.

Pranešimai

“Laisves Mojai” 
scenoje

nešiinai dalinasi 
ia — 
antra 

•)

PAJIEšKAU savo giminių ir drau
gų su kuriais gyvenau sveikas būda
mas, labai meldžiu, kad mane at’an- 
kytumėt. Dabar randuosi ligoninėje.

KAZIMIERA S PAPLAUSKAS, 
Cook County Hoscital. Ward 54, 
bed 30. Harrison ir Wood gat.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, senai įsteigtas biznis, 
ant gero kampo, renda ne
brangi.

3600 Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTR

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas ęhieagoj 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.. 
Phnno Lavvndalo 11114

GREITU laiku parsiduoda bučernė 
ir grosernė su visais Įrengimais lie
tuvių ir kitataučių apgyventa vieta, 
parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite
10713 Michigan Avė. 

arba
Tolefonuokite PuBman 7059

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

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

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

rus morgičius siekiančias $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkanle kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Salio St.

at

k

So. 
at-

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo uenerulia 
KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St, 
Namai 3356 Lowe Avė.

MA R LIONĄ JAKŠČIUTfe
Mirė lapkričio 30, 1924 m., 

12:15 vai. po pietų ligonbuty po 
sunkios ligos. A. A. Marijona 
gimė Chicagoj, rugpiučio (Au
gusi) 29, 1903. Turėjo 21 me
tus amžiaus. Paliko dideliame 
nubudime motiną — Oną — po 
tėvais Bartkytę, tėvas Konstan
tinas, trys sesers, Ona, Salomi- 
ja ir Antanina, brolį Juozapą ir 
svogerį Prancišką Adomaitį.

Kūnas pašarvotas 6018 
Lafayette Avė. Laidotuvės 
sibus seredoj, gruodžio 3 
1924 iš namų 8 vai. ryto bus
lydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
atiduoti paskutini patarnavimą.

Nubudę:
Motina, tėvas, seserys, 
brolis ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja Rra- 
borius Eudeikis, Phone Yards 
1741.

Naujienose jau buvo rašyta 
apie .1. Vaičkaus lapkričio 27 d. 
pastatytą dramą --- “Laisvės 
Kovotojai”. Nepakartojant anų 
minčių, padarysim iš savo pu- 

’ sės tik koletą pastabų.
Svarbiausias scenos asmuo 

i buvo, žinoma, Tendžiulyte. Jos 
, talentas ir technika nėra dar 
■ perviršyta lietuvių teatre. Apie 

beabejo, teks dar nekartą 
et i. Paties Vaičkaus rolė 

buvo apgailėtinai pertrumpa. 
Tš kitu artistų netenka daug 
ko reikalauti, nes jie daugu
moj nėra profesionalai, o tik 
mėgėjai ir su scena nespėjo 
kaip reikiant apsipažinli.

Kiek kritingiau reikia pažiu- 
puola lietuviui ėli i Patį veikalą, K. Gaigalo 

našlaičių prieglaudas ir mokyk- parašytą. Veikalas yra naujas

Lietuvių Rateliuose
Lietuvos Našlaičių

Reikalu
Daug žmonių pasauly 

va rgs tane i ų, tėč i a n 
į Lietuvos našlaičių likimą, ro
dos, nė vieno žmogaus-našlai- 
čio vargai ir skausmai negali 
prilygti Lietuvos. ypatingai, 
Vilniaus našlaičių vargams. 
Matome iš laikraščių pasibai-! 
sėtinas žinias, kaip artinantis! 
žiemos šalčiams Varšuvos kru-i 
vinieji banditai

yra i
pažvelgus ’:1

PRANEŠIM Ų TAISYK LĖS
Meldžiame visų darbuotoju, drau

gijų komitetų, tpštininkų ir visų 
.u, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčmyti šias taisykles:

š. m. pra- 
dalis: vie-

• pranešimai tulpimmii dykai, 
— pranešimai apmokami.

Dykai talpinami pranešimai 
/isų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
eikalais: kviečiant susirinkimus, 
epeticijas, komitetų susirinkimus; 
engiant paskalius, prakalbas, ma

dinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
nus ir tokius susirinkimus, kurie 
.era bizniško pobūdžio. Dykai pra
lošimai laipinami (ik du kartu tuo 
lačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų. chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėiimiškų sektų reika- 
*ais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatru, piknikų, konęertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tišku apeigų (išskiriant liuterijas), 
r visokie pranešimai galimi tal
kinti laikraštyje.

1. Už apmokamus pranešimus 
•’eikia mokėti 70 centų ųž colį ar
ba dalį vienai dienai* Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Vaujienu administracija.

6. Visi pranešimai norint palai
doti į sekamos dienos laidą Imi 

būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

ISRENOAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

Tel I efavette <*223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados ! 
patarnauju kuotreriausiaf

M. Yaška,
^228 W. M-ib SU Chicago. UI. I

TRUM.PAM laike turi būti bučer- 
ne ir grosernė už pusę kainos par
duota tarp visokių tautų apgyventa. 
Biznis išdirbtas. Priežastis pardavi
mo liga, arba mainysiu ant mažo biz
nio.

Kreipkitės
3156 So. Wallace St.

MOKYKLOS

vandeniu k

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario Brighton 

Parko apiebnkėje, prie laisvos ir ma
žos šeimynos su valgiu ir šiluma. 
Geistina, kad butu ir telefonas.

JOS. MOSGERS, 
4034 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 4195

PARDAVIMUI bučernė, gro- 
šerne, biznis išdirbtas per 20 me
tų, gera vieta, geras biznis. Par
siduoda pigiai, priežastis — tu
riu kelis biznius. Box 417, 1739 
So. Halsted St.

LUNCH RUIMAS ant parda
vimo visokių tautų apgyvento] 
apielinkėj. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

728 W. 14 Place

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai ktirsai Drafting, De- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimaia. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNfi 
COLLEGE,

2407 W. Madiaon, Chicafo, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Indų plovėjos.

Gera mokestis.
Atąišaukite

4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroji vietoje. Parduosiu todėl, 
kad turiu kitą biznį.

AMERICAN LUNCH, 
148 W. 69 St, 

Phone Triangle 3061

las, mėtydami ant gatvių išba
dėjusius kūdikius. Gauname 
žinių iš Kauno, kad šių metų; 
derlius labai mažas, bulves su
puvo ir gresia didelis vargas 
našlaičių prieglaudoms. Tu
rint tokias pasibaisėtinas ži
nias apie nelaiminguosius Lie
tuvos našlaičius kiekvienas tu
rėtume susidomėti našlaičių! 
šelpimu ir prisidėti darbu, au-' 
komis ir atsilankymu prie lab
daringojo Chicagos Komiteto 
Lietuvos Našlaičiams- Šelpti 
rengiamo bazaro, kuris prasi
dės .3 dieną gruodžio, 7 vai. va
kare ir tęsis iki 6 d. gruodžio, visai aiškiai supratęs vaizduo- 
Raymond Chapel, 816

r, rodos, pirmą kartą stato
mas scenoje. Be gerti savo ypa
tybių, kurių skaičiaus mes toli 
"ražu nesumažinam, jis turi ir 
silpnesnių pusių. Jos yra dau
giausia technikinio pobūdžio ir 
reikalui esant galėtų būti 
šalintos, be įžeidimo paties 
kalu vertės.

Viena neigiamų ypatybių, 
~o nuomone, yra ta, kad 
žiausios scenos 
veiksmo pradžioje, 
na lik te 
Ypatingai 
baigoj.

Chičagos Komitetas Liet, 
laičiams šelpti rengia Įvairų 
’.arą gruodžio 1924 m. 4, 5 
6 Raymond Chapel, 816 \V. 31 
Meldžiame paaukauti ką nors 
bazaro, kaip tai: rankdarbius, 
mie gaminius valgius ir 
pelnas skili amas 
vos' našlaičių. Kviečia

ba- 
ir 

St. 
dėl 
na-

tt. Visas 
snšelpimui Lietu- 

visus 
Rengimo Komisija.

REIKALINGA senyvą mote
ris prie i
Vaikai bus aprengti ir pavalgy
dinti, tik reikės prižiūrėti.

Kreipkitės
750 W. 31 St.

prižiūrėjimo 3 vaikų. ren(^a-

PARDAVIMUI aptieka, ge
riausia aptieka Brighton Parke.] 
Turiu parduoti šią savaitę už 
pasiūlymą. Yra geras lysas, pigi 

, Del sutarties ateikite ]X) 
5 vai. vak. Lafayette 1671.

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 WAV 
177 State St„ Room 306 

State 1887

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

pra- 
vei-

ma- 
gra- 

pata Įpintos 
o pabaigai

silpnos ir neįspūdingos, 
tas pastebėtina pa- 

Rašytojas, matyt, ne

W. 31 lės svarbą, sustojo peryėlai. 
Veikalą reikėjo užbaigti toje 
vietoie, kuomet žuvus vyrui 

Ona sėdi

Bridgeport. - 
metinis susirinkimas 
ny.j gruodžio 3 d., 8 vai. vak. 816 W. 
31 St., Raymond Chapel sve.

Šiame susirinkime reikės issirnkti 
36 kp. valdybą, ateinantiems metams. 
Rutinai reikia nariams dalyvauti 

Nut. rast. J. Buragas.

S. L. A. 36 kp. prieš- 
jvyks treČiadie- REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI — Tin Shop 
geras biznis.

Kreipkitės nuo 5 vai. vakare 
iki 7 vai. vak.

813 W. 35 St.

VYRŲ

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintakses, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mekslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted SU Chicago, III. 
Comer 31 st and So. Halsted Streets

PARDAVIMUI kriaučių šapa. 
Vieta išdirbta, darbo užtektinai, 
gani šildoma. Nupirksi t pi
giai. Kreipkitės

749 W. 31 St.

REIKIA agentų. Specialia Kalė
doms pasiūlymas. Galite uždirbti 
nuo $J0 iki $25 Į dieną. Darbas 
visą arba dali laiko. Patyrimas ne
reikalingas. Rašykit dėl sampelių 
ir nurodymų.
A. J. Lanrin, 163 Washington St. 

Providence, R. L

Cicero Lietuvių Li uosy bes Namo Bendroves ' dalininkų susirinkimas 
Įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkei 
atsilankykit kaip 7:80 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šorų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40 00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmė Serus tai prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

Aukaudami bazarui 
nius meldžiame siųsti 
lančauskienei, 3246 S. 
St. (3-čios lubos) arba tiesiai ria (jį tėvynei ir tolimesnei ko- 
atneŠti svetainėn. Pinigus mcl- vai už sostinę. Čia sceha pui- 
džiame siųsti čekiu ar money: kiausia ir ne yienam žiurčto- 
orderiu vardu P. Ralickienė, iui išspaudė ašaras. Dramos jnGnuobai"bukite visi, 
antrašu M. Zolpiene, 927 W. užbaiga labai tinkama. Bet au- sirengti prie koncerto gruodžio 6 die 
3-lth Place. —K. K. torius įveda scenon dvarinin- ną* Me ^Eugenija Grušaitė, rašt.

išdirbi-
A. Va-j už Vilniaus laisvę, 
Halsted prie savo kūdikio ir dainoj ski-

Jaunuoliu Orkestros gęneralė prak
tika įvyks «e’ed'i. gruodžio 3, 7 vai. 
.vakare , Mark Whitc Sųuare salėj. 

, nes reikia pri-

REIKIA gero inteligentiško vyro 
kaipo vyriausio salesmano. Nuolat 
darbas. Atsišaukit laišku. Pažymė
ki metus savo patyrimą, palikit sa
vo telefono numerį.

GUARANTY B. & M. CO.
11 So. La Šalie St.

Rm. 703. •.

REIKIA 10 vyrų ant farmos 
prie daržovių, 20 mylių nuo Chi
cagos ir 10 bučerių prie išėmimo 
jautienos mėsos kaulų. Nuolat 
darbas. 2029 Grenshaw St., V2 
bloko nuo Robey ir 12 St.

NAMAI-2EME

DIDELIS mūrinis, 2 flatij namas 
prie Marųucttc Bulvaro ir Mnple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kito prie James Krak 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI lotas South Sale, 
už $200 cash pirksite lotą prie 68' St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėesj.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.




