
‘M' : V-f';

f The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkws 

9UBL1SHEDBY LITHUA&IAN NBW9 PUBL1SHIWG CO,. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Ttlephone Roo««velt 8500

Pirma^r Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerika j

NAUJI
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered aa aacond Ulaaa Mattar March 7,1914, at tha Pont Offica of Chicago, BĮ., 
under the Act of March 8, 1879.

J Fa* First and Grcatest Lithuanian Daily tn America

NAUJIENOS
The Litmuaniaf> Daily Ntws

PU1KI9HBD BY tfU MTMIlANtAN NFW9 PUBLISHINC CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL.XI Kaina 3c
— ■f''■■.
Chicago, UI., Trečiadienis, Gruodžio-Decetnber 3 d., 1924 ......H 1,1, l „ BUMUI.......

«^437 No. 289

Estų ministeris 
nužudytas

Padėtis Egipte gerėja
gruod. 
konsni- 
įvyku-

Egipto valdžia - įgyjanti žmonių 
piisit ikejirti o ir kraštas nti- 
rimstąs. •

• r ... I Lietuvos žiniosnuoja reformas armijoj
Iš okupuotos Lietuvos

Komunistų sukilime kritę 
50 žmonių

Ispanijai gresia revoliucija; 
prašo ginti karalių

Dar apie komunistę su 
kilimą Estuose

važiavo į amunicijos 
darbų prižiūrėti. Ka- 
buvo nurengti ir be- 
eiįęn sušaudyti, bet

Sukilime užmušta 50 
Užmuštas ir susisiekimo m i 
nisteris Karkė.

50 užmuštų komunistų 
sukilime Taline

AVA'SHINGTONAS, 
2.- .hin-gtinių Vjilstijų 
lalo Taline pranešimu,
siu ino pirmadieni komunistų
sukilime užmuš/ta pcnkiiasdė-
šiint asmenų. Keletas sukilimo 
vadų sušaudyta. Karo teismui 
atiduota daugiau nei šimtas 
k omu nktų.

Pranešama, kad vyriausieji 
sukilimo vadai esą gerai žino
mi asmenys, kurie pirmiau 
buvę išvyti iš Estijos, ir rusai. 
Visi jie buvę įštnugeliuoti įAej. 
’l aliną užanlspauduotuosi' va-( f Goia lygose Londono 
gonilc e, o

LONDONAS, gruodžio 2. — 
Gauti Londono oficialese sfe
rose pranešimai rodo, kad kri- 

| zis praslinkęs ir kad naujoji 
jį Egipto valdžia įgyja žmonių pa- 

I sitikėjimo. Tvarka Egipte al- 
Isteigiama, o Sudanas esąs pi.l- 

j j noj Britų vyriausybės; kontro-

Policijos apsileidimas arba bloga 
valia?LIETUVOS BIUDŽETAS SVE

TIMOMIS KALBOMIS.MEKSIKOS MIESTAS, gruod. 
2. • Naujasis Meksikos prezi
dentas Piuitarco Cailes, užė
męs vietą, tuojau pradėjo sa
vo darbuotę. Jis laikė ilgoką 
konferenciją su einančiu karo 
ministerio pareigas generolu 
Joaųuinu Amaro, kuriam jis 
pristatė savo planą, kas- turėtų 
būt padaryta armijoj.

Prezidentas Cailes planuoja 
sustabdyti aikvojimą ] 
karininkų aukso pynėms, juos
toms, kiliams ir kitokiems se-l I 
novos didybės simboliams. Jis 
pori. panaikinti lą įsigyvenusį* 
įprotį, kur generolai ir pnafi- 
cieriai gali bastytis ]x> miestą 
imli atatinkamas savo rangui 
algas ir kartu užsiimti pri__
niais bizniais, kaip kad laikais 
Porfirio Diazo, kurs sakydavo,’ 
kad “pigiau pareina tiems 
subjektams mokėti algas, nei 
mokėti 'sąskaitas {malištų, ku
riuos jie galėtų sukelti.”

Įvairios armijos divizijos 
bus dažnai kilnojamos, taip 
kad davus jorrtsi patyrimo ir 
pažinimo įvairių krašto dalių. 
I ’ irmą savo valdvmo d ieną pre
zidentas Gailės ėmėsi ruošti 
programą organizacijos, kuri 
bus išplėsta į visas visuomet 
nes tarnavimo šakas.

VILNIUS. [E]. — “Kurjer 
Wilenski” praneša, kad naktį į 
lapkričio 8 d. Kiemeliškiuose, 
Švenčionių apskr., vietinę klebo
niją užpuolę keletas ginkluotų 
banditų, kurie užmušę kleboną 
V. Banevičių ir smarkiai sumu
šę jo tarnaitę, pradėję grobti 
turtą. Prisigrobę drabužių ir 
valgomųjų produktų, banditai/ 
be jokių kliūčių pabėgę.

laikraštis kreipia domės i tai, 
kad užpuolimas įvykęs čia pat po 
šonu esamos prie bažnyčios po
licijos nuovados akyse.

Tokios keistos užpuolimo ap
linkybės ir policijos abejingu- 

3 visuomenėj daug 
triukšmo. Endekų dienraštis 
uI)ziennik Wilenski” šio užpuo
limo net nekomentavo. Tuo tar
pu “Slowo” pasiskubino praneš- 

reikalams išduota 295,355 Itr.Iti, kad užpuolikai esą Lietuvos 
spirito. Už parduotą degtinę ir'.šauliai. Mat, reikia gi kam nors 
spiritą .turėta 28, 171,301 lit/. pa- kaltę primesti, o Lietuvos šau- 
jamų, kurių didesnė pusė tenka 
Kaimo rajonui.

KAUNAS [E]. Finansų Mini
steris p. Petrulis, tenkindamas 
užsienių išreikštus pageidavi
mus, įsakė išleisti vokiečių ir an
glų kalba tą 1925 m. biudžeto 
projekto dalį, kur turi bendro 
pobūdžio. Vertimai jau baigia- 

(mi ruošti ir abi knygelės netru
kus Iru s išspausdintos.

pinigai spfu|TO GAMYBA LIETUVOJi rate- 
Ijiio." manoma,- kad neilgai 
t inkus santykių klausimas'I arų 
Egipto ir Anglijos busiąs kon- 
fcrencijc keliu išlygintas.

KAULAS, Egiptas, gruod. 2.
Išgirdę, kad Egipto valdžia 

sutiko išpildyti. visus Britų 
reikalavimus, Tevfika kolegą 
jos 800 studentų suruošė de
monstraciją, šūkaudami: “Re
voliucija! revoliucija!’’ Kai ku
rie studentų laikė per dvi va
lą nd i prakalbas kitiems savo 
draugams, bet galų gale grupe- 

disku-

KAUNAS [Ej. — Per pirmus 
šių iRetų 1(1 mėnesių Lietuvoj 
pagaminta 1,132,976 litrai 10° 
degtinės ir 1 16,359 Itr. 95° p.piri- 

! toj

Prašo Ispanu redaktorius 
ginti karalių

I ninku
i fabriką
| rininkai
; statomi
■staigu pasirodė automobilis su 

asmenų. ’ ginkluotais kareiviais. Komu
nistai spruko miškan ir išsi
slapstė.

Paskelbta karo padėtis
Maištą numalšinus, Respub

likos prezidentas Akcl tuojai 
kieipėsi į generolą Laidonerą, 
kurs vadovavo Estijos karui 
už nepriklausomybę ir paprašė 
jį paimti dalykų padėtį į savo 
rankas.

l'ą patį vakarą generolas 
I Laidoncr pranešė, kad visame 
krašte yra ramu. Ir nors kraš
te paskelbta karo padėtis, go
ndolas pareiškė, kad teatrai ir 
kilos viešosios vietos pasilieka 
a Ida ros.

s panų p reni jo ro pa rci - 
Be Magaz susirupinęc 

gresiančios krašte 
liucijos.

Daugiausia degtinės ir spirito mas sukėlė ivati-L.,,,.,. • 4, rz^__  , . „ 2 .
gus

revo

• pagaminta Kauno rajone.
Į Per tą pat laiką parduota 4,- 
887,709 Itr. degtines ir 143,912 
Itr. spirito. Be to, medicinos

uoste.
Taline, 
penktų 
veikiai

i ALINAS, , Estija, gruod. 2' 
(Chicago Tribūne koresponden
to Donald Day). — Rusijos so
vietų valdžiai nepavyko ban
dymas prisijungti Estiją, ir 
bolševikų Baltijos laivynas vie
toj faline turės žiemauti, ledų 
sukaustytas, Kronštadto 

Komunistų sukilimas 
kurs vakar prasidėjo 
valandą ryto, buvo
vietos garnizoi)o ir policijos 
departamento numalšintas.

Sukilimo ^dillyvavoiiapie 200

*>l 11 įmestas i^ partijos. .To‘V^’ 
'HJ<tmas tečiau ątide<himas ikr 
'^'^lanrio visos Rusijos koj 
PUKdvfp partijos šuva žiauri 
nes išgu ui? t

Pirmiausia komuništai puolė 
geležinkelio šiotį, džernė ją ir^ 
paralizavo

ministeris
komunistų

Puolė

traukinių judėjimą, 
stot i n susisiekimo 

Karkė buvo Aliojau 
nužudytas.

kadetų mokyklą

Būrys komunistų, . susidedąs 
iš penkiasdešimt asmenų, ap
siautė kadetų mokyklą ir ėmė 
mėtyti pro langus vidun ran
kines granatas, bandydami pa
grobti sudėtus ten ginklus. 
Kova tęsėsi ištisą valandą. Trys 
kadetui buvo užmušti ir septy
ni pavojingai sužeisti. Paga
liau komunistams pavyko įsi
veržti į karininkų kvatierą. Jie 
privertė du geriausiu Pėstijos 
armijos aviacijos pilotus skris
ti su dviem aeroplanais j Ru
siją. Vienas aeroplanų tečiau 
nukrito žemėn Rusijos pasieny, 
antrasis pranyko.

Pašto įstaiga, kuri randas 
skersai gatvę nuo Amerikos vi- 
ce-konsulo rezidencijos, buvo 
komunistų laikoma per tris 
valandas, ligi kariuomenei pa
vyko juos iš ten išstumti. Žiū
rint pro vice-konsuk) namų 
langus buvo gerai matyt visa 
kovos vieta.

Sukilimo aukos.
Kiek iki šiol žinoma, užmuš

tų yra penki karininkai, trys 
kadetai, du kareiviu, penki po
licininkai ir keturi šiaip pra- 
eiviai; sužeistų yra. keturiasde
šimt. Komunistų, sako, esą 
trisdešimt užmuštų, dvidešimt 
sužeistų, ir šešiasdešimt areš
tuotu. * •

Generolas Laidoncr sako, 
kad iš daugelio komunistų gau
ta svarbių informacijų. Pasak 
io, maištas buvęs Maskvos ko
munistų internacionalo agen
tų vedamas ir finansuojamas. 
Darant kratą, pas vieną komu
nistą rasta dokumentų paro
dančių, kad jis buvo bolševi
kų legacijos diplomatinis kur
iems.

Estų vyriausybė pradėjo ti- 
rinėti, su kokia misija buvo 
atvykęs Į 'Talino uostą sovie
tų laivas7 Manoma, kad iš to 
laivo komunistai gavo ginklų.
MAIŠTININKAI SUŠAUDYTA
STOKHOLMAS, šved. gruod. 

2. — Telegramos iš Talino pra
neša, kad dalyvavę komunistų 
suiklime T aline ir paskui suim
ti vienos maištininkų kuopos 
nariai buvo karo lauko teismo 
pasmerkti ir tuojau sušaudyti.

Sukilimas esąs užsienio 
suruoštas

PARYŽIUS, gruod. 
Matin’o korespondento 
Šimu iš Madrido, einąs Ispani
jos premjero pareigas admiro
las De Magaz buvęs pakvietęs 
ispanų laikraščių redaktorius 
ir graudenęs juos būti gerais 
patriotais ir ginti karalių Al
fonsą.

Jis pasakęs redaktoriams, 
kad užsieny planuojama revo
liucija Ispanijoj ir kad ręv°l>u’' 

Aininkai likisi gauti prancūzų, 
•trim bent Franaijfiš .vąĮlžios 
paramos. De Mag/ ,>•* </fiAs ne pr/x 
kuolumėt F' 
šatt, kad 
karalių, kurs^” 
bei. A lakuokite m\s 
te, cenzūra nuo š'i'o 
bus taip aštri; bet tik ,ginkite 
karalių.” c

Laikraštininkai, sako Le Ma
lin korespondentas, nusistebė
jo šitokiu premjero vietininko 
pareiškimu. Jie nieko jam ne-t 
atsakė, išskiriant 
“likit sveiki,

Lc 
prane-

mis išsiskirstė, karštai 
nedarni padėtį.

Angly-Vokiečiy prekybos 
sutartis pasirašyta

LONDONAS, gruodžio 2. — 
AnglijcsiV oikjietijuis prekybos
sutartis tapo šiandie po. pietų 
pasirašyta. Anglijos vardu su- 

į’ą^’tį pasirašė užsienio r<

.Jiesniam laikui nu- vief^^l^sadorius. Berik 
konferencijas, kol krA d’Aliernon; Vokieč 

Į^asadoritls Anglijai Dr. 
rich Sthamer
nansų minisleriš Dr. Vok
Schutcrt pasirašė Vokietijos
va ixl u. •

Sutarties sąlygos bus pa
skelbtos ateinantį penktadienį.

J J. Biudžetas 1926 me- 
<'<J-<Ėih.ę3J29(519l846 Cliamherlain J/buvo nas Trockis,___  ’

c nis4;eris< privį|DxAS, gruodžio
kad caro klišių Valstijų išlai
dos spai^bh’eips 1926 metams 
^M’įięptas Oiolidge piLsiųs- 
tamfe Kongresui savo metinia
me biudžete nustato sumoj 
$3,729,519,846, arba $511,225,- 
931.72 mažiau nei išlaidų są
mata pinamiems metams.

,VĮC-, 
ir Vokiečių TF

PASKOLA KAUNO MIESTO 
KANALIZACIJAI.

KAUNAS. — Miesto Tarybos 
kanalizacijos ir vandens traukio 
komisijos paskutiniam posėdy 
nutarta pasiųsti į didesnius Va
karų Europos miestus tam tikrą 
komisiją derėtis dėl paskolos 
nalizacijai 
Kaune 
Kianti 
siais.

ir vandentraukiui 
įvesti. Komisija išvy1 
lapkričio-gruodžio mfr

STEIGS MUILO FABRIKĄ

liūs jai lengviausia kaltinti, žl-* 
nan\ kad jie nesiteisins.

Puolimai Lenkijos pakra 
ščiuose nesiliauja

Sudegino Slucką?

ka- VjAfEi*? 16 [E], -

ūreboiimrį)ud
it o Į 90 žmonių žuvę; vienas

* | 7 telis visai sugriautas^ ?. J

apie 
uuoli- 

Os- 
kąi- 

to d. 
_^viešta 

i r gauti.
aikiaštis toliau pra-

formaliu 
išeidami.

VEI ŽEMES DREBĖJIMAS
JAVOS SALOJ

Nori kad valdžia žiurėty 
rinkimu kampanijų

WASIflNi(>TONA5>, gruodžio 
2. Senatorius Caraįvvay,. iš 
Arkansaso, demokratas, narys 
specialės senato komisijos, ku
riai buvo pavesta tirineti par
tijų kampanijų išlaidos praė
jusiais prezidento rinkimais, 
siūlo, kad ateity visos iraciona
lių rinkimų kampanijos butų 
vedamos valstybės lėšomis, fe- 
deraliai valdžiai kontroliuojant. 
Senatorius CaraAvay sako, kati, 
o manymu, valdžia turėtų ne 
;ik apriboti kampanijų išlai
das, bet ir pilųai kontroliuoti 
kampaniją, skiriant iš iždo pi
nigų išlaidoms supažindinti 
balsuotojus su politiniais klau
simais.

BATAVIA, Java, 
Javos saloj įvyko 
žemės drebėj’mais. 
trys žmonės liko

gruod. 2.— 
vėl stiprus 
Wonosoboj

Šian 
j pavą 
nedide

die aplamai gražu, bet
karį gali būt atmaina;
lė temperatūros atmaina;
Aokas pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 350 F.

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

Buvo paėmę ir parlamento 
rumtis v

Kita komunistų grupė puolė 
parlamento ramus. Užmušę vie
ną sargybos oficierą ir vieną 
kareivį jie valandai buvo už
ėmę ramus. Bandė taipjau įsi
veržti į Estijos prezidento 
Akel’io namus, bet nepavyko.

Viena kuopa komunistų puo
lė karo ministeriją, mėtydama 
į ją rankines granatas. Sargyba
tečiaus puolimą atlaikė, nukau- kad šis sukilimas buvo prade*

Pri- tas iš užsienio,” pasakė minis
tres komunistai, tiris. “Bet musų vyriausybė

— laiko situaciją pilnoj kontrolėj, 
- pasislė- (ir komunistų puolimas tapo li-

j kviduotas. Komunistų sukili- 
kmnunis- mas Estuose negresia jokiu

TALINAS, Estija, gruodžio 
2.— Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Estų užsienio reika
lų ministeris Pusta pareiškė, 
kad įvykęs sukilimą^ buvęs 
užsienio komunistų organizuo
tas. “Ta aplinkybė, kad visi 
be išimties darbininkai buvo 
tą rytą nuėjo į savo fabrikus 
dirbti, tapgi ta aplinkybė, kad 
Estų ūkininkai pilnai paten
kinti gausiu šiemet užderėji- 
mu, aiškių aiškiausiai parodo,

Anglijos parlamentas 
susirinko

dama didžiumą puolikų, 
versti bėgti, 
tarp jų vienas sužeistas, 
karp buvo patebčta, 
pė sovietų Rusijos misijoj

Talino užumiesty
tai sulaikė du autobusu, ku- pavojum, kadangi estai yra pa
čiuose keletas beginklių kari-] trintai, ne internacionalistai.”

LONDONAS, gruodžio 2. — 
šiandie susirinko , nesenai iš- 
rinklasai naujas Anglijos par
lamentas. Spykeriu (atstovų 
rūmų pirmininku) išrinkta 
Jobu Henry Whitlej\

GRAIKAI PRAŠO TAUTŲ 
SĄJUNGOS ARBITRĄ- 

CIJOS

,ŽENEVA, šveięarija, graod.
2. Nepatenkinta dėl prieš
karines 'Purkų skolos
kuri buvo paskirta jai einant 
Lausannos 
apeliavo j

dalies,

sutartim, Graikija 
tautų sąjungų dėl

PINIGŲ KURSAS
.. ............... .... «■■■■>«♦

Vakar, gruodžio 2 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,0(10 do
lerių bankų bdvo skaitotna Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.64 
Belgijos, 100 frankų. ... 
Danijos, 100 kronij .....
Italijos, 100 lirų ........
Francijos, 100 frankų 
JjCnkijos, 100 žiotų .....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 franku

. $5.03 
$17.61 
$4.34 
$5.44 

$19.25 
$14.85 
$10.43 

$2.52 
$26.95 
$19.31

Lietuvos Pinigų Kursas
* -........... 1 ■ I ....

Siunčiant pinigus ĮJetuvon pet 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ....
100
200
300
400
500

.600
700
800
900

1009
Prie šito# sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalldų už kožną siuntinį, 
Gorint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugirl'J.

litų 
litų 
Titų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50

... 61.75

... 72.00

... 82.25

... 92.50 
į 102.75

KAUNAS. — Lietuvos Kope- 
racijos Bendrovių Sąjunga yra neša, kad Visockio miškuose, 

įsisteigti nuosavų |Stbbmsko apskrities pasieny, pa- 
Isirodžiusios naujos sukilėlių 
gaujos. Sukilėliai ginkluoti šau- 

gruou. tuvais ir rankinėmis granatomis.

sumaniusi
muilo fabriką.

išlai- 
šiaip 
atmo- tinėms 

keti ........'............ $484,766,130
Paskolų nuošim. . . 830,000,000 
Paštui .............
Karo dept.........
I>aivyn<) ..........
Vidaus ... .į... 
Pinigvno .......
Agrikultūros: . . 
Prekybos ........
Justicijos........
Valstybes ..........

Darbo (lept. .. 
Veteranu Biurui 
Laivų komisijai 
Tarpvalstybinės Preky

bos Komisijai'.... 4,913,500 
'Tarifo Kom.................. 721,500
Fed. Trade Kom......... 950,000
Amatų Mok. Kom. .. 8,222,270 
Baltojo Namo kance

liarijai .............
Senatui .............. .
Atst. 'Butui .. .. 
Cohimbijos Distrik

Biudžete beveik visų depar- 
tamen.tų ir biurų išlaidos su
mažinta; vien agrikultūros de
partamento jos žymiai, palygi
nus su einamųjų metų išlai
domis, beveik dvigubai fiadi- 
dinamos.

Prezidento Coolidge’o 
du sąmatos paskirstytos

Vidaus paskolų daliai . _ . . ' " ZT. -

$637,376,005 
.. $338,551,230 
. . 289,783,978
... 267,785,596 
... 163,847,741 

. 140,092,750
... 22.741,514 
. .. 24,917,822
... 16,130,652 
. .. 8,335,260 
.. 405,700,000 
.. 24,330,000

139,960
2,559,249
6,395,751

32,335,827

i

FRANCIJA — NE DAVATKŲ 
KRAŠTAS

gruodž. 1. —PARYŽIUS,
Bourdeaux policijos kapitonas 
Carbonneil areštavo restorane 
porelę už tai, kam ji viešai bu
čiavos. Teisme teisėjas pasakė: 
“Franci] a Ja e prohibicijos 
kraštas.” Nubausti buvo ne 
areštuotieji, bet patsi policijoj 
kapdtanas už naudojimą savo 
autoriteto ne vietoj.

TOKIO, Japonija. .........  .......... .. ....
Vietos spaudos pranešimojjUOs sekanti policija.

Japonijos ambasadorium Jung-
Valstijoms vietoj re-|sensacinės žinios, kad sukilėlių 

zignavusio Haniliaros tapęs gauja, kuriai pavesta pulti Len- 
paskirtas užsienio reikalų vilkijos rytų pasienį, esanti susi- 
ce-ministeris Tsuneo Matsudhi- koncentravusi Slucko apskrity, 
ra. Matsudaira išplauksiąs į Yra gandų, kad ta gauja užpuo- 

apiplėšusi ir sudeginusi 
Slucko miestą.

Be to Vilniuje pasklidusios

Ameriką savo pareigų eiti va-Jusi, 
sari o mėnesį.

Naujienų telegramos kainuo-

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
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

50 CENTU
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčIp APTIEK A, 233 E. 115 St 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.
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Estų ministeris 
nužudytas

Komunistų sukilime kritę 
50 žmonių

Ispanijai gresia revoliucija; 
prašo ginti karalių

Padėtis Egipte gerėja50 užmuštų komunistų 
sukilime Taline

WA‘SIHNGTONAS, gruod. 
2.— Jungliriių Valstijų konsul
inio Taline pranešimu, į 
šiame pirmadienį komunistų 
sukilime užmuiš/ta penkiiasdie- 
šimt asmenų. Keletas* sukilimo 
vadų sušaudyta. Karo teismui Gauti Londono oficialčse sfe- 
atiduota daugiau 
komunistų.

Pranešama, 
sukilimo vadai 
m i asmenys, 
buvę 
Visi* 
1 alina 
gomic e,

į vyku-j
’l Egipto valdžia įgyjanti žmonių 

pasitikėjimo Ir kraštas nu- 
r imsiąs. •

Meksikos prezidentas pla 
nupja reformas armijoj Lietuvos žinios iš okupuotos Lietuvos

LONDONAS, gruodžio 2. —

kad
esą

nei šimtas rose pranešimai rodo, kad kri- 
| zis praslinkęs ir kad naujoji 

vvriausieii Ekipl« valdžia įgyja žmonių pa- 
' sitikčjimo. Tvarka (Egipte at- 
I steigiama, o Sudanas esąs pil-

vyriausieji
gerai žinoi-

kurie pirmiau
išvyti iš Estijos, ir rusai.| no.l Britų vyriausybes kontro- 
jir buvę įšmugeliuoti į 

užantspauduotuose va
li taipgi jūrėmis.

Policijos apsileidimas arba bloga 
valia?LIETUVOS BIUDŽETAS SVE

TIMOMIS KALBOMIS.MEKSIKOS MIESTAS, gruod. 
2. ■ Naujasis Meksikos prezi
dentas Piuitarco Calles, užė
męs vietą, tuojau pradėjo sa
vo darbuotę. Jis laikė ilgoką 
konferenciją su einančiu karo 
ministerio pareigas generolu 
Joaquinu Amaro, kuriam jis 
pristato savo planą, kas turėtų 
būt padaryta armijoj.

Prezidentas ('alios planuoja 
su tabdyli aikvojimą pinigu 
karininkų aukso pynėms, juos
toms, kutams ir kitokiems so-■ < 
novos didybes simboliams. Jis 
nori, panaikinti tą įsigyvenusį* 
jpcotį, kur generolai ir paafi- 
cieriai gali bastytis )X> miestą 
imli atatinkamas savo rangui 
algas ir kartu užsiimti privati-J 
iriais bizniais, kaip kad laikais 
Porfirio Diazo, kurs sakydavo, 
kad “pigiau pareina tiems j^y 
subjektams mokėti algas, nei 
mokėti įskaitas 'malištų1, ku
riuos jie galėtų sukelti.” 

Įvairios armijos <.....
bus dažnai kilnojamos, taip 
kad davus joms patyrimo ir 
pažinimo įvairių krašto dalią. 
Pirmą savo valdymo dieną pre
zidentas Gailės ėmėsi ruošti 
programą organizacijos, kuri 
bus išplėšia į visas visliomis 
nes tarnavimo šakas.

VILNIUS. [E]. — “Kurjer 
Wilenski” praneša, kad naktį į 
lapkričio 8 d. Kiemeliškiuose, 
Švenčionių apskr., vietinę klebo
niją užpuolę keletas ginkluotų 
banditų, kurie užmušę kleboną 
V. Banevičįų ir smarkiai sumu-y 
šę jo tarnaitę, pradėję grob^ 
turtą. Prisigrobę drabužių/iir 
valgomųjų produktų, band/tau 
be jokių kliūčių pabėgę. '

Ijaikraštis kreipia domės į tai, 
kad užpuolimas įvykęs čia pat po 
šonu esamos prie bažnyčios po
licijos nuovados akyse.

Tokios keistos užpuolimo ap- 
jlinkybės i 

Daugiausia degtinės ir spirito mas sukėlė 
pagaminta Kauno rajone.

J Per tą pat laiką parduota 4,- 
’ 387,709 Itr. degtinės ir 143,912 

spirito. Be to,

KAUNAS [E]. Finansų Mini
steris p. Petrulis, tenkindamas 
užsienių išreikštus pageidavi
mus, įsakė išleisti vokiečių ir ąn- 
glų kalba tą 1925 m. biudžeto 
projekto dalį, kur turi bendro 
pobodžio. Vertimai jau baigia
mi ruošti ir abi knygelės netru
kus bus išspausdintos.

D’iciiulyj'OKe Londono rate- 
Ijuoe manoma, kad neilgai 
liukus santykių klausųnas* tarp 
Egipto ir Anglijos busiąs kon- 
fcrencųc keliu išlygintas.

SPIRITO GAMYBA LIETUVOJ

KAUNAS f E). — Per pirmus 
šių n (etų 10 mėnesių Lietuvoj 
pagaminta. 1,132,976 litrai 10° 
degtinės ir 116,359 Itr. 95° p.piri-

’ to*

Prašo Ispanu redaktorius 
ginti karalių

važiavo į amunicijos 
darbų prižiūrėti. Ka
bu vo nurengti ir l>e- 
eilėn sušaudyti, bei

Dar apie komunistu su-ĮĄ 
rininkai 
statomi 
staigu pasirodė automobilis su 

Sukilime užmušta 50 asmenų.1 ginkluotais kareiviais. Komu
nistai spruko miškan ir išsi
slapstė.

Paskelbta karo padėtis
Maištą numalšinus, Respub

likos prezidentas Akcl tuojau 
kreipėsi į generolą įLaidonerą, 
kurs vadovavo Estijos karui 
už nepriklausomybę ir paprašė 
jį paimti dalykų padėtį į savo 
rankas.

Tą patį vakarą generolas 
I Laidoner pranešė, kad visame 
krašte yra ramu. Ir nors kraš
te paskelbta karo padėtis, ge
nerolas pareiškė, kad teatrai ir 
kilos viešosios vietos pasilieka 
atdaros.

kilimą Estuose
Užmuštas ir susisiekimo mi- 
nisteris Karkė.

TALINAS, , Esti ja, gruod. 2i 
(('hieago Tribūne koresponden
to Donald Day). — Rusijos so
vietų valdžiai nepavyko ban
dymas prisijungti Estiją, ir 
bolševikų Baltijos laivynas vie
toj 'Taline turės žiemauti, ledų 
sukaustytas, Kronštadto

Komunistų sukilimas 
kurs vakar prasidėjo 
valandą ryto, buvo 
vietos garnizono
departamento numalšintas.

uoste.
Taline, 
penktii 
veikiai

ir policijos

komu 
burd| 
VH.J 
lirikS 
I>agJ| 
nes i.s

Pirmiausia konnmištai puolė 
geležinkelio sintį, 6 žeme ją ir 

traukinių judėjimą.
stotin susisiekimo 

Karkė buvo .tuojau 
nužudytas.

kadetų mokyklą

paralizavo

ministeris 
komunistu K

Sukilimo aukos.
Kiek iki šiol žinoma, užmuš

tų yra penki karininkai, trys 
kadetai, du kareiviu, penki po
licininkai ir keturi šiaip pra
eiviai; sužeistų yra. keturiasde
šimt. Komunistų, sako, esą 
trisdešimt užmuštų, dvidešimt 
sužeistų, ir šešiasdešimt areš
tuotų.

Einąs
gas

premjero pa rei
sus! rūpinęs 

revo-
Be Magaz 

gresiančios krašte 
liucijos.

PARYŽIUS, gruod.
Malin’o korespondento prane
šimu iš Madrido, einąs Ispani
jos premjero pareigas admiro
las De Magaz buvęs pakvietęs 
ispanų laikraščių redaktorius 
ir graudenęs juos būti gerais 
patriotais ir ginti karalių Al
fonsą.

Jis pasakęs redaktoriams, 
kad užsieny plan 
liucija Ispanijoj ir 
Niunkai tikisi 
arba bent F 
paramos. De

K.AIRAS, Egiptas, grumi. 2.
Išgirdę, kad Egipto valdžia 

sutiko išpildyti visus Britų 
reikalavimus, Tovfika kolegi
jos 8(19 studentų suruošė de
monstraciją, šūkaudami: “Re
voliucija! revoliucija!” Kai ku
rie studentų laikė per dvi va- 
landi prakalbas kitiems savo 
draugams, bei galų gale grupė
mis išsiskirstė, karštai disku- 
?nedarni padėtį.

Angly-VokieciŲ prekybos 
sutartis pasirašyta

ne p

raitai

o.lurna revo- 
kad ręvolio
ti. jfratauzų, 
itfš .vąllžios

Le Ma

LONDONAS, gruodžio 2.
Angį i.jcs-V oik/ietijąs prekybos 
sutartis tapo šiandie po. pietų 
pasirašyta. Anglijos vardu su- 
|feti pasirašė užsienio rc^^M 
Mjilcris Chambcrlain

‘s ni I his:hI< n i i c. ITrlui |y d'Abernon; VokiecM^^ 
JKsadorius Anglijai Dr.
ridi Sthamtr ir 
nansų minisleriš 
Schuhc-rt pasirašė 
vardu.

Vokiečių fl-
Dr. Voh

Vokietijos

ir policijos abojingu- 
3 visuomenėj daug 

triukšmo. En<lekų dienraštis 
“Dziennik Wilenski” šio užpuo
limo net nekomentavo. Tuo tar- 

ntedicinos pu “Slowo” pasiskubino praneš- 
reikalams išduota 295,355 Itr. Iti, kad užpuolikai esą Lietuvos 
spirito. Už parduotą degtinę ir'šauliai. Mat, reikia gi kam nors 
spiritą .tu reta 28, 171,301 liti, pa- kaltę primesti, o Lietuvos šau- 

. . . i liūs jai lengviausia kaltinti, žb*
nant, kad jie nesiteisins.

divizijos jamų, kurių didesnė pusė tenka

n. Biudžetas 1926 me- 
tfW3,729,519,846

Kauno rajonui.

PASKOLA KAUNO MIESTO 
KANALIZACIJAI.

KAUNAS. — Miesto Tarybos 
kanalizacijos ir vandens traukio 
komisijos paskutiniam posėdy 
nutarta pasiųsti į didesnius Va
karų Europos miestus tam tikrą 
komisiją derėtis dėl paskolos 
nallzacijai ir 
Kaune 
Kianti 
siais.

Puolimai Lenkijos pakra 
šėluose nesiliauja

Sudegino Slucką

įvesti. Komisija
lapkričio-gruodžio

išvy.

Įki\J6 [E]. —
MMkfea, apie

< >

[E]. -

Puolė
Būrys komunistų, t susidedąs 

iš penkiasdešimt asmenų, ap
siautė kadetų mokyklą ir ėmė 
mėtyti pro langus vidun ran
kines granatas, bandydami pa
grobti sudėtus ten ginklus. 
Kova tęsėsi ištisą valandą. Trys 
kadetai buvo užmušti ir septy
ni pavojingai sužeisti. Paga
liau komunistams pavyko įsi
veržti į karininkų kvatierą. Jie 
privertė du geriausiu Estijos 
armijos aviacijos pilotus skris
ti su dviem aeroplanais į Ru
siją. Vienas aeroplanų lėčiau 
nukrito žemėn Rusijos pasieny, 
antrasis pranyko.

Pašto įstaiga, kuri randas 
skersai gatvę nuo Amerikos vl- 
ce-konsulo rezidencijos, buvo 
komunistų laikoma per tris 
valandas, ligi kariuomenei pa
vyko juos iš ten išstumti. Žiū
rint pro vice-konsulo namų 
langus buvo gerai matyt visa 
kovos vieta.

Generolas Laidoner sako, 
kad iš daugelio komunistų gau

ta svarbių informacijų. Pasak 
io, maištas buvęs Maskvos ko
munistų internacionalo agen
tų vedamas ir finansuojamas. 
Darant kratą, pas vieną komu
nistą rasta dokumentų paro
dančių, kad jis buvo bolševi
kų kgacijos diplomatinis kur
ie ras. ;•

Estų vyriausybė pradėjo ti- 
rinėti, su kokia misija buvo 
atvykęs į, Talino uostą sovie
tų laivas* Manoma, kad iš to 
laivo komunistai gavo ginklų.
MAIŠTININKAI SUŠAUDYTA

STOKHOLMAS, šved. gruod. 
2.— Telegramos iš Talino pra
neša, kad dalyvavę komunistų 
sniklime Taline ir paskui suim
ti vienos maištininką kuopos 
nariai buvo karo lauko teismo 
pasmerkti ir tuojau sušaudyti.

Sukilimas esąs užsienio 
suruoštas

TALINAS, Estija, gruodžio 
2.— Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Estų užsienio reika
lų ministeris Pusta pareiškė, 
kad įvykęs sukilimą^ buvęs 
užsienio komun'istų organizuo
tas. “Ta aplinkybė, kad visi 
be išimties darbininkai buvo Į 
tą rytą nuėję Į savo fabrikus 
dirbi i, tapgi la aplinkybė, kad 
Estų ūkininkai pilnai paten
kinti gausiu, šiemet užderėji- 
mu, aiškių aiškiausiai parodo, 
kad šis sukilimas buvo pradė
tas užsienio,” pasakė minite 
tf ris. “Bet musų vyriausybė 
laiko situaciją pilnoj kontrolėj,

kilotume! 
šen, kad 
karalių, k 
bei. A 
te, cenzūra nuo 
bus taip aštri: 
karalių.”

La i k ra.š t i n ink ai, sa ko
tin korespondentas, nusistebė
jo šitokiu premjero vietininko 
pareiškimu. Jie nieko jam ne<t 
"įkaitė, išskiriant formalio 
“likit sveiki,” išeidami.

Nori kad valdžia žiūrėtu 
rinkimy kampanijų

WASHINGTONAS, gruodžio 
2. Senatorius Cara!way,. iš 
Arkansaso, demokratas, narys 
specialės senato komisijos, ku
riai buvo parvesta tirineti par
tijų kampanijų išlaidos praė
jusiais prezidento rinkimais, 
siūlo, kad ateity visos naciona- 
lių rinkimų kampanijos butų 
vedamos valstybes lėšomis, fe- 
deraliai valdžiai kontroliuojant. 
Senatorius CaraAvay sako, kad, 
jo manymu, valdžia turėtų ne 
tik apriboti kampanijų išlai
das, bet ir pilpai kontroliuoti 
kampaniją, skiriant iš iždo pi
nigų išlaidoms supažindinti 
balsuotojus su politiniais klau
simais.

ls pa-Sutarties sąlygos 
skelbtos ateinantį penktadienį.

Valstijų išlai 
HHHMRmems 1926 melams 
T^^Pnentaš Coolidgc piisiųs- 
laW Kongresui savo metinia
me biudžete nustato sumoj 
P,729,519,846, arba $59,225,- 
931.72 mažiau nei išlaido są
mata einamiems metams.

STEIGS MUILO FJ

KAUNAS. — Lietuvos Kope- 
racijos Bendrovių Sąjunga yra 
sumaniusi įsisteigti nuosavų 
muilo fabriką.

u .‘fai 11 i.
Tas\paTlaik#aštis toliau pra

neša, kad Visockio miškuose, 
|Stbbmsko apskrities pasieny, pa- 
įsi rodžiusios naujos sukilėlių

VfiL ŽEMES DREBfiJIMAS 
JAVOS SALOJ

BATAVIA, Java, gruod. 2.—- 
Javos saloj įvyko vėl stiprus 
žemės drebėjimai. Wonosoboj 
trys žmonės liko užmušti.

Chicago ir apielinkė. 'šian
die aplamai gražu, bet j pava
karį gali būt atmaina; nedide
le temperatūros atmaina; stip
rokas pietvakaris Vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 350 F,

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

PINIGŲ KURSAS

Prezidento Coolidgc’o 
du sąmatos paskirstytos

pra- 
iriiškuose, 

pasieny, pa- 
naujos sukilėlių 

_____ _______  ginkluoti šau- 
. 1 TOKIO, Japonija, gruod. 2. tavais ir rankinėmis granatomis. 

x.’ . \ Vietok- spaudos pranešimu, įjuos, sekanti policija.
Japonijos ambasadorium Jung-

Buvo paėmę ir parlamento 
rumus

' ■ 1 ■

Kita komunistų grupė puolė 
parlamento rumus. Užmušę vie
ną sargybos oficierą ir vieną 
kareivį jie valandai buvo už
ėmę rumus. Bandė taipjau įsi
veržti į Estijos prezidento 
A kel’i o namus, bet nepavyko.

Viena kuopa komunistų puo
lė karo ministeriją, mėtydama 
į ją rankines granatas. Sargyba 
tečiaus puolimą atlaikė, nukau
dama didžiumą puolikų. Pri
versti bėgti, trys komunistai, 
tarp jų vienas sužeistas, —
kaip buvo patebėta, — pasislė- ir komunistų puolimas tapo li
pe sovietų Rusijos misijoj. ! kviduotas. Komunistų sukili-

Talino užiuniesty komunis^ mas Estuose negresia jokiu 
tai sulaikė du autobusu, ku- pavojum, kadangi estai yra pa- 
riliose keletas beginklių kari-j trintai, ne internacionalistai.”

Anglijos parlamentas 
susirinko

LONDONAS, gruodžio 2. — 
šiandie susirinko , nesenai i&- 
rinktasai naujas Anglijos par
lamentas. Spykcriu (atstovų 
rumų pirmininku) išrinkta 
John Henry VVJutley.

GRAIKAI PRAŠO TAUTŲ 
SĄJUNGOS ARBITRĄ* 

CMOS

tŽENEVA, šveięarija, gruod. 
2. — Nepatenkinta dėl prieš
karinės Turkų skolos dalies, 
kuri ^buvo paskirta jai einant 
Liausannos sutartim, Graikija 
apeliavo j tautų sąjungą dėl 
arbitracijos.

Vakar, gruodžio 2 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,O0O do
lerių bankų buvo skaitotna Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.(54 
Belgijos, 100 frankų........
Danijos, 100 kronų ..........
Italijos, 100 lirų ............ .
Francijos, 100 frankų ....
Jjenkijos, 100 žiotų ..........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markių
Suomijos, 100 markių .....
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankii ....

.... $5.03 

.. $17.61 

... $4.34 
... $5.44 
.. $19.25 
. $14.85

$40.43 
.... $2.52 
. $26.95 
. $19.31

Be to Vilniuje pasklidusios
Vidaus paskolų daliai atmo- tinems Valstijoms vietoj rc-|sensacinės žinios, kad sukilėlių 

keti ........'...........   $184,766,130
Paskolų nuošim. .. 830,000,000 
Paštui .............. $637,376,005
Karo dept............. $338,551,230
LaivĄmo ..............
Vidaus ... .į..........
Pinigvno .............
Agrikulturosi .... 
Prekybos .............
Justicijos .............
Valstybės ............
Darbo dept............
Veteranu Biurui . . 
Laivų komisi jai .. 
Tarpvalstybinės Preky

bos Komisijai’.... 4,913,500 
Tąrifo Kom.................. 721,500
Fed. Tradc Kom......... 950,000
Amatų Mok. Kom. . . 8,222,270 
Baltojo Namo kance

liarijai .............
Senatui .............. \.
Atst. Butui . . . . 
Columbijos Distrik

Biudžete beveik visų depar
tamentų ir biurų išlaidos su
mažinta; vien agrikultūros de
partamento jos žymiai, palygi
nus su einamųjų melų išlai
domis, beveik dvigubai padi
dinamos.

289,783,978 
267,785,596 
163,847,741 
140,092,750 
22.741,514 
24,917,822 
16,130,652
8,335,260 

105,700,000 
24,330,000

139,960
2,559,249
6,395,751

32,335,827

zignavusio Haniharos tapęs gauja, kuriai pavesta pulti Len- 
paskirtas užsienio reikalų vilkijos rytų pasienį, esanti susi- 
ce-m misteris Tsuneo Matsudhi- koncentravusi Slucko apskrity, 
ra. Matsudaira išplauksiąs į Yra gandų, kad ta gauja užptio- 

i.icd apiplėšusi ir sudeginusiAmeriką savo pareigų eiti 
sario mėnesį. Slucko miestą

Lietuvos PinigŲ Kursas
e — —■■ ■ ,1..........

Siunčiant pinigus Lietuvon pet 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

! "■ -------------

100
200
301)
400
500

.600
700
800
900

iooo litų
Prie šitoy, sumos reikia pridėti 25 

centai pašto ifialidų už kožną siuntini. 
Norint pasiusti telegramų — dar 5(1 
centu daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

FRANCU A — NE DAVATKŲ 
KRAŠTAS

PARYŽIUS, gruodž. 1. — 
BourdeauA policijos kapitonas 
Carbonneil areštavo restorane 
porelę už tai, kam ji viešai bu
čiavos. Teisme teisėjas pasakė: 
“■Franci j a 
kraštas.” Nubausti buvo ne 
areštuotieji, bet pats policijoj 
kapitanas už naudojimą savo 
autoriteto ne vietoj.

Ine prohibicijos 
Nubausti

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
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. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai

50 CENTV
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii



Mbit

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabellc Kay

Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patarl- 
I mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei

mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 24.
Virimo Receptas Į tai ir lengvai, nupjauk minkštas dalis

x nuo seno bakano, sudėk į tyrą mui- 
šokoladas yra popuharis maištas lino ųMunšelį, užrišk Viršų ir palengva 

namuose, nes šeimininkės daug juo-1 trink. kočiok juos per keletą minutų- 
mi pasinaudoja valgių gaminimuose. Trupiniai liks 1 smulkus ir geri bile
Ne tik tiek, bet šokoladas yra ir la
bai sveikas maistas ir pagelbsti bu- 
davojime kūno, šokoladas yra leng-

reikalui.
Naminiai Pasigelbejiniai

vas virškniimui. šokoladas padary- Maliavotos sienos ir medis galima 
tas iŠ rankom išrinktų kokot gručių lengvai nuvalyti naudojant lygią dalį 
kurie auga tropi3ko.se srityse. Jie acto ir kerosino. Numazgok skaru- 
importuojama Į šią šalį ir paskui iš- j liu ir trink gerai tuo skystimu, po to 
dirbama į įvairias rūšis. Geriausias Į nušluostyk sausu skaruliu. Galima

kurie auga tropi3ko.se srityse. Jie acto ir kerosino. Numazgok skaru-

taipgi naudoti nevirto krakmolo so- 
liuciją.

Užlaikymui šiurpios (suede) odos 
če ve rykų gerame stovyje, reikia va
lyt trinant šiurkščiu šepečiu kožną 
sykį • kada nusiauni.

Jeigu sunraudojat daug žvakių. Ki
binimo tikslams, ftųlit ‘ pailgint jų 
tarnavimą aptepaht jas baltu liaįfe- 
iu ir gerai išdžiovinant. Tas neduos 
trintis nuo šonų taukams ir pailgins 
žvakės degimo laiką.

Grožės Patarimai
Tamsių lankų po akimis priežastis 

yra ar tai dėl nuvarginimo kūno vie
naip ir kitaip ir rūpinimąsi bei dėl 
fiziškos sistemos nuengimo. Gali bū
ti taipgi de! stokos miego arba nere- 
guliario vidurių veikimo. To patai- 

... ištarpytą ant'karšto syrnui, reikia gert (lilug Vandos ir 
Supilk krūvon sausus da- būti tyrame ore knodaugiąusia* Ga- 

Du-’lli ant nakties ištepti veidą su biteli 
hazėl ar kuo kitu dėl odos. Akių ne- 
icikia 'niekad trinti mazgojant vei
dą, tik paplaksnoti jas. Jeigu juodi 
plėtmąi dar viš bus, geriausia 
tart su gydytoju.*

Ypatiška Sveikata
Vaistų reikia vengti kiek tik

būdas naudojimui šokolodo yra prie 
kepinio. Sekantis receptas parodys 
kaip padaryt šokolado pyragą kųjU 
yra skanus ir geras.i

VELNIO MAISTO SLUOGSNINS 
PYRAGAS

U puoduko evaporated pieno
1 puodukas cukraus
2 maži kiaušiniai 
’*• puoduko sviesto arba sviseto

vaduotojo
l4 puoduko vandens 
t ’š puoduko miltų 
2 Ii šmotų šokolado 

šaukštuko kepamos sodos 
Kiškelis druskos 
94 Šaukštuko vanilos.
Išplak sviestą, po biskį įplakant 

cukrų, kiaušinio trynius, vapilą. ir šo
koladą pirma i 
vandenio. . 
lykus ir sudėk pieną ir yandenį. 
dėk miltų mišinį i suplaktą sviestą su 
pienu, ir dek taip viską iki susidės. 
Plak gerai, padažyk suplaktame kiau
šinių baltymė ir sudėk į taukotus 
kepimo indus.’ Kepk vidutiniame pe
čiuje,, per apie 45 minutas^ir sudėk 
kapinius- vieną ant kito su cukrine ko
še a? šokolado mišiniu ištepus.

Virtuvės Reikaluose
Kad razinkos nenuskęstų i apačią 

pyrago išvoliok jas svieste pirm de- 
daAV j tešlą.

Užlaikymui išmatų (garbage) ku
bilo švariai ir sanitariškai, išdek jį 
laikraštine popiera.

Kad pirštai nenusidažytų išimant 
kaulukus vaisių arba apdarinėjant uo
gas; naudok jų laikymui cukraus rep- 
lukes. 7 ’

i ledo sejįn^' peldenyk 
imc> 
kui

pa-

pasi-

NAUJIENOS, CfilcafO, M

Kas Dedasi 
LietuvojT .'»!

VEIKIA 
_t 4 j i

Kaune ir jšyiso Uetuvoj 
na smarkiai pradėjo veikti ko
munistai. Dabar, kai pradėjo 
imti naujokus ^kariuomenėn, 
kurių dauguma, pagal tradici
ją, nelabai patenkinti tarnyste, 
ir kai pramonėje 
ekonominis krizis, komunistai 
randa 
darbui.

ga

r,sPriešmksčiuose k. v. Šančiuo
se, Aleksote beveiks kas rytą 
randama komunistų atšišduki- 
mai.—A

Iš Klaipėdos Krašto
NEDARBAS KLAIPĖDOJE

Pastaruoju melu dėl darbų' 
sumažėjimo miško pramonės 
srity ir laukų darbų pabaigos, 
Klaipėdoj bedarbių skaičius 
žymiai padidėjo ir -siekia neto 

Klaipūdos krašto Di- 
per Vyr. Įgaliotinį

Ii 2000. 
rėk tori ja 
Klaipėdos kraštui p. Budrį 
kreipėsi j Finansų iMipisteriją, 
prašydama finanšiiiės pagelbos , t - i

- -s”--w

PRAKALBOS
Seredoj, Gruodžio 3 d., 1924 m 

LIUOSYBĖS SALĖJE, 
1822 Wabansia Avė.

, Tema
•‘SVETIMI DIEVAI ARBA DAUG DIEVU”
Prašome visų atsilankyti ant šių- prakalbų, tai žinosite kas tai yra 

Svetimi Dievai- , _ ' ...
Pradžia 7:30 va), vakare. įžanga dykai. Kviečia KOMlVElAb.

S. L FflBIONflS CO

1 Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Trečiadienis, Gruod. 5, 1924
i I Į II M m, ■ ryjgr 

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS, TAS JUMS BUS..

ANT NAUDOS.

Tai yra paprasti simptomai 
kurių matymas reikalauja p 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ri Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau* taipgi akinius 
prie likusių čiėlų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.
C r 1

f John J. Smetana
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

jaučiamas

dirvą savo

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

809 W. 351h SI, Chicago i
Tel. Ik levard 0611 ir 0714 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS. į 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
Parduodam Laivakortes. • J

K. GUGIS
ADVOKATAI?

Miesto ofisai
H27 N. D^arhorn SU Room lt 11-12 

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

8323 So. Hahtftd St. 
Tel. Boulevard ,810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. ta'er- 
ną vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^
Phonė Lafayettc 6147 

LIETUVIŠKA APTEKA 
Antanina Zimmerman, 

Savininkė
4254 Archfcj; Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilėt setai ir perfiumai iš Fran
ci jos ir kitų šalių.
■■■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yarda 0141 ir Yarda 6894
Panedėlio vakare:

4001 So. Marshfield Are.
Bylos visuose teismuose — Ab
straktai — Ingaliojimai - Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

ir drauge paremdama ir Klai
pėdos Magistrato prašymą' dėl 
vieno niilijo'no litą paskolos.

Lig šiol dar nei Klaipėdos 
krašto Direktorija, nei Klaipė
dos Magistratas nėr Įteikęs Fi
nansų Ministerijai plano kaip 
manoma kovoti sii nedarbu.

KONSULATAJ KLAIPĖDOJ.

b

Chicago, 11L

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
’5 centus. Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių 
iez \yra sulenkami 
inka dėl daug pirki 

mažai. Jie 
šeimi- 
perka 

ieną 
iunti-

J. P. INAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N3- "Dearborn Street, 

Kambariai 614 ir 516 
Telefonai Randolph 6584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Su batas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377, 
VALANDOS: . Kas dieną nuo 2 

■d 9; Subaiomis \visa diena: šven-

amina 
o 

okiu

SERGANTI ŽMONĖS !J
Nieks geriau nežino už jus. J kaip 

yru brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jps 
išgydyti — tegul atsilanko j mtoteųl 
ofisą,, mes juos tikrai išegzaminuosi- 
me ir surasime tikrą priežastį jūsų 

•• ■'’lfgos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausį A- 
merikonišką ir Eu
ropini metodą.JVTut-jvį X — 
aparatas yra vie- 
nas iš geriausių 
mieste, su jo pa
galbu galime gerai 
jumis išegzami- 

........  . , . C nuoti, be jokio 
jumis išegzaminuoti, be jokio jums 
trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prireugimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jinns matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra įčirš- 
kiamos tiesiai į kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

Tuos naujdb serumus turime visuo
met pas save, 606 ir 914, jos veikia 
be skausmo. .

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminącija rf miero 

spaudimo kraujo DYKAI. Maloniai 
pasimatyme su kiekvienu pacientu. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yra pavojingas.

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonų, plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės, odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra musų 
specialumas per paskutinius 28 ląe- 
tus.

Tūkstančius kenčiančių išgydeme. 
Musų kainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite.

The Peoplcs Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

10 N. VVTlls St., kainp. VVashington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Ųtaruinke, ketverge ir subatoj nuo 9 
y to iki 8 vakare, l^edėlioj ir Šventė
ms nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

Vaistų reikia vengti kiek tik gali
ma labiausia, nes jie yra nuodingi. 
Imant vaistus ir pakartojant juos su
sidaro paprotis. Sykj palieki vaistų 
ligoniu, sunku yra nuo to pasigydyti. 
Tokie, vaistai kaip kokainas, hermas, 
alkoholis ir opium niekad nereikia 
naudoti jeigu nepataria gydytojas. 
Daug yra vaistų vadinamų patentuo
tomis medicinomis pardavimui kurie 
yra pavojingi jūsų sistemai. Gėri
mas svaigalų, kaip: vynas, alus, deg- 
i 
v i na. sirgime ir nepašalina nuovargio, 
tik. jį. Juo jęcrsi,
tuo daugiau norėsi ir daugiau nuvar
gę liksi, Taipgi nepatartina gerti 

•rdaug arbatos ar kavos.

ančius Produktus:
ate jūsų groserninko Borden’s Eva- 

irated Pieno kuomet pirkaite savo 
groserj.

pirkti už
kas st

Pac

B 
ha i 
yra 
pienas

■

Užsienio Valstybės Klaipėdoj 
turi 10 konsulatų ir vicekonsula- 

tinė, turinti daug alkoholio nepalong- tų })utent: Vokietija (gen. kon- < i»» nnnu e•» iinn ir 1 invu 1’0*1 n 1 * v xcp

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

gi gerkles, nosies, akių, plaučiu, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

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

Turime speciali skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li-v 
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

ęjydylno Biurus

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

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006 
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą. . ’ / '
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

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

Danija, Austrija, 
vegija, Olandija, 
ja (vicekonsul 
(konsuJiarinė a 
vinčių Klaipėdos 
vicekonsulatų pri3! 
sulų teisėtai paskirti-pri 
vos Vyriausybes trys: La 
konsulas p. Kalcenau, Norvegi 
jos konsulas p. Jancen ir Olan
dijos konsulas p. Kraus. [E]. |

lug ar pir 
tise, pridlipdant šį 

mo išlaidy 5c.

NAŪJIE
1739 So. Halsted St.,

1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie 'St„ Room 2001
Tel. Randolph IO»4 — Vai. nac 9-6

Vakarais • *
1301 S. Halsted St., Tė). Blvd. 6775 į 

6-8 ▼. v. apart PanedBlto ir
Pėtnyčina

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

O

Vardas ir pavardė
20 DIENU . Valsčius

ApskritisPaštas

(jei norituri gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Nuga-To ne
v •

GYDYMO
BANDYMAS

• n-t-s) 
l.ttli. 5 DU 
12 iii.

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 

tnlau paduotą kuponąI Tai visa, ką, jųaJTliS/jI 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—viduriuos 
liuosavitno vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- w 
lluoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, guri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labai svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto, 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigeibe< 
jimul garotai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bdgiu trijų dešimčių ' 
suvirtum metų dav6 gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistus sutelks 
jieps* pėrės n? sveikatų. Nuga-Tone yra tikrai geras ' vaistas ir turi pagelbėt! jūsų atsitikime, priešingai jis Jums nei cento nekainuous.

Nuga'Ton© Stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprinu kūno funkcijas. Jis 
etimuliuoja Ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
•vlrtJdnlmat Nuga-Tone paiąhna vidurių užkietėjimą ir ęazbs, praąalinu blogų kvapą 
Ir sukeptam nud liežuvio, paliuosuota nuo galvos skaudėjimo ir 'gj-ažina odų,, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo viįdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas yul- kiauJu vaistų——Jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir umbicijos. Vartok Nuga,Tone 
kelius dienas ir stebėk permainą—-jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. ' >
VFIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumų. Jis 
□ rodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamiritute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

.—20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-—*
HATIONAL LABORATORY, D,pL Ulb. •<» 1OIS S. Wab..b Avė., CElcato.

GERBIAMIEJI: <■ Prisiųskito man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums 11.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį ai sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlsiu.
Vardas......................... ..
Gatvė h No. arba JL F. D

(Misa tas ,. .Valstija.

•SS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Tėlephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v 
Veria visokias bylas visuose teis- 
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

Farerus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylaa visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Dearborn St., Tel. Randolph 326]

Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 0 
Telefonas Roosevclt 9090 

Namu telefonas Canal 1667

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais, 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Pašto - Telegramų
bl) lil.n ....................... $5.75  $6.2o

100 liti} ........................ 10.75 ...................... .’. U.25
200 litų ....................... 21.00     2'l.5.0
.300 litų ...................... 31.25   31.75
• 100 litų ....................... 41.50   4241U
500 litų ......................... 51.75    52.25

k_______ ________ _______  __ , ------

--- ----- ------- ---- ---- ---- ,----------------------
Paštj . Telegramų'

600 litų,..... ................  $02.00    ^02.50
700 litų ........................ 72.25     72.75
SOI) litų ........................ 82.50   83.00
900 litų ................... 92.75    93.2©

1009 litu...................... 103.00 ...................... J 03.50
5000 iilų ......................... 514.00   514.50

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

1739 So. Halsted St., (’liicago, Illinois

pražuvęs
Dąugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
dąiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalįkas gali neleisti jums eiti 
pirmirt.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jųš uo* 
toms ar uenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimA tani žmogui, p 
tuo tarbu gal-but toks pat už- 
tą.ctiąjas yra daromą* • ir jums.

Literine, dantų tepalas, valę 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato^ 
kur* istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loijs, U. S. A.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujiena?

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

’ 77 W. VVasfcington St. Roora 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utuminko vakare
131,4 & Ci<<*xo A▼. T.Cicero 5036
Ant Bridgęporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. ▼. Subatoi nuo 1-7 ▼. ▼.
323<i S. ibdM.d . -į.i.ml L.. -

geportc 
Su bato

tropi3ko.se
tropi3ko.se


Trečiadienis, Gruod. 3, 1924
Kolei Seime ginčijamasi,

Telefonais

ranku

RAKANDŲ IR KAURŲ SPECIALAI

LIETUVIŲ DAKTARAI

Prancūziškas Daktaras
Gydo su

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, D!

IMPERFECT IN ORIGINAL

<pnngsai
10 metų

Ginčai dėl rinkimy 
Klaipėdos Krašte

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

9x12 BE SIŪLŲ VILNONIAI BRUS-
SELS 
ninės 
siškų

paties 
viena

Telephone Yąrds 0994

DR. MAURICE KAHN$7 Fett lovų 
palaikytojas, 
visu mit ru,

A. L OAVIDONIS, M. 0
1643 So. Michigan Avė.

Tel. Kemvood 5107 ...

ietų ir nuo __ __
Telefonas ^Canal 1912 

Naktinis Tęl Drexe) 2279

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

daktarai kurių vardai Ai* 
padėti, yra pasirįžę tar 

nauti lietuviams.

ir Blue 
atidos nuo 2 iki 4 
iki 9 vai. vakare

Bielinio nuomone, jokių įn- 
terpe lindi jų, jokių 'juridiniais 
.argumentais kalbų nereikia, o 
paskelbt i ri Tikimus.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. rytu 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Pilone 
Lafayette 0076 Valandoj* 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W 63 St Phonv 
Prosfect 0610 Valandos iki II ry 
to, 7 iki 8:30 vakare Del specialių 
utarėių telefonuokit Prospect 0610

□uodo 
mote

ir mergi
nms dykai.

3113 South
Halsted St.

Oi, A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westeris Avė 
Tel . Lafayette 414*

tat įsakantiems rinkimams tuo 
šia manevrą, kuris gal vėlei 
padės išlyginti sklindantį k-d. 
frontą.

ei. Blvrf. 81X> 
H. Woitkew1es

BANIS 
AKUSERKA 

ariu patyrimų 
a sėkmingai pa 
imauju mote 
ims prie gimdy 
io kiekvienam* 
įsitikime 
i a y pati i 
mrejjmą. 
a tarimus

NAUJIENOS metams.............
Lietuvon.............

NAUJIENOS pusei metų.......
Lietuvon ...........

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

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANŲOS
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 Iki 
1 vai pn piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valar 

los ryte iki 12 vai po piet
Telefonas Midway 2881

Sulinkę ir be formos nuo 
Reumatizmo

Specialistas kraujo .odos, chroniš
ką ir slaptų ligų 
agelba naujausių metodų 
L-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viriau* Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. 
Ne<lėlioj nuo 2:30 go 4:30 po piat;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr, J. W. Beaudette

’ 1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 delnų, nuo 6 
iki 8 vai. vak Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Min. pirmininkas atsakinėda
mas inkrpeliantams rėmėsi 
tuo, kad paskyrus rinkimus 
Klaipėdos Krašte butu apsilenk 
k lama su Lietuvos. KonstitucU 
ja, kurios atatinkamame sky
riuje pažymėto, kad rinkimai 
vyksta vienu ir tuo pačiu me
tu visoj Lietuvos teritorijoj. 
Dar tuo rėmėsi, kad Klaipėdos 
Krašto * gyventojų dalis, ma
nanti optuoti Vokietijos pilie
tybę. dar to nėra padariusi ir 
tokiu budu rinkimai netik 
naudos neatneš, bet gali būti ža

rnos, kolei eina rungtynės tarp 
velnio ir siuvėjo, t Klaipėdos 
Krašte negardi košė verda. 
Tenykščiai prokurorai siunčia 
žandarus nuginkluoti šaulių 
būrį, šaulių būrio vadas Pet* 
raiti s pralenkia besikėsinantį 
jį nužudyti žandarą ir peršau
na jį. Bundin ikarus įrankis 
skleisti antagonizmą prieš lie
tuvius, šmeižti juos ir žeminti 
valdžios prestižą. Bundipinkai 
net tautų Lygąi skundžiasi.

šiaip ar taip, bet 'velnias 
kelnių nepasiųs, —Audickas.

$7.00 
$8.00 
$3.50 
$4.00 
$1.75 
$2.00

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

Dr. J. M. Chrzan A
Specialistas ligų: skilvio, žarnų 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligaW

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noblc St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
d; 30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedčlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

telefonas Boulevard 1939 U
DR S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 Iki 12, 1 iki 3 delnų
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Yra pasaka: velnias susigin
čijęs su paprastu kaimo siuvė
ju, kuris jų greičiau pasiųsęs 
kelnes. (Atsiprašau ponių). Siu
vėjas užstatė savo dūšią, o 
Velnias didžiausius turtus. 
Siuva. Velnias įvėrė adaton 
kuo ilginusį siūlą, pradėjo kel
nes ties langu, o kadangi ran
ka siuln negalėjo išsiekti, tai 
atsidaręs langą ėmė per jį su 
visu siūlu šokinėti. Persmei
gia kelines adata , strygt per 
langą, siūlą ištraukia ir vėl 
atgal prie kelnių grįžta. Siu
vėjas įvėrė paprastą siūlą, pa
prastai atsisėdo ir ėmėsi dar
bo. Velnias dar nebuvo užbai- 
gęs vieną blauzdą siūti, o siu
vėjas rodė jau pasiutas keli
nes. •

Tąja pasakaite chairakteri-'

Kambario mieros kaurai! Pirkite lengvais 
išmokėjimais!

9x12 WILTON VELVETS ir Parlorol Axminster Kaurai, i 
tankiai suausti, ChiniŠko ir Persiško išmarginimo

Lengvais išmokėjimais

•’el Boulevard 0687

DR. MARY A 
DOWIAT —SASS

zuojami ginčai Lietuvos seime 
dėl rinkimų Klaipėdos krašte.

Valst. Liaud. frakcija įteikė 
Min. Pirmininkui interpeliaci
ją luo klausimu. Socialistinės 
partijos yra tos nuomonės, kad 
Klaipėdos krašte rinkimus rei
kalinga kuogreič i ausiai pra
vesti. Yra, juk, pribrendusių 
reikalų, kurie gali būti rišami 
lik atsiklausus Kl. Krašto gy
ventojų valios.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

D(. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago 
Telephune 

Boulevard 2160
Valandos

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

$175, 3 šmotų Velour Parloro Setas 
Marshall su springsais paduškaites, su springsais kraštai, 
didelis ir parankus setas,' visi 3 šmotai ‘ .

Mokėkit tiktai $1.25 Į savaitę

• 4631 So. Ashland Avė.
‘fiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio

3 po pietų. 7 iki 9 
nuo 10

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą 

tel turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžio’s arba 
•šaroja. tuojrws ateik pasitarti

Akiniai >5 ir augščiau
Valando- nuo I iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3333 »o. Halsted St.

MR, HERZMAN ’ ’- 
—1 S RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomai per 1b 

•netų kaipo patyręs gydytojai, chi 
nirgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ilga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
įausius metodus X-Ray ir kitokius 
dektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W
• 8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Car ai 
3119. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
8410 So. Halsted St.

Vai.c 9--10 A M ir do 8 vai vak
Special: Nedelioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0960.

— Geros rųšies, naujos rude- 
spalvos, gražių Chiniškų ir Per? 

išmarginimų, $16.75 
Lengvais išmokėjimais

Sloaris Liniment l>rS^‘ t

lingi Lietuvos valstybei. Rin
kimai busią, tai aišku, bet ko
lei kas apie tai kalbėti per 
anksti.

Ministerijų ^pirmininko gau
sius argumentus gerokai apar- pasitikėjimo 
dė vak. liaud. atst. Toliušis agituotos davatkėlės rožančių 
nurodinėdamas, )jog .rinkimų tebekalba, liet prieš kunigėlių 
statute yra tokių paragrafų, politiką pradeda urgzti. Ir už
kurio kalba tąja prasme, kad 
vienoj kurioj nors rinkimų 
apygardoj neteisėti rinkimai 
panaikinami, ir pradedami i^- 
naujo. Reiškia, tuo atveju 
Konstitucija ’ nelaužoma, nors 
rinkimai eina atskirai nuo -vi
sos teritorijos. Toliau cituo
damas atatinkamus Klaipėdos 
Konvencijos straipsnius apie
optaciją Vokietijos pilietybe 
nurodė visą nesąmonę Min.
pirmininko statomų argumen-

$75, 5 šmotų Tudor Valgomo Kambario Setas 
Dviejų tonų, gražiai užbaigtas stalas, 4 krėslai, mėlynos <? 
skuros sėdynės, viso 5 šmotai 4*

Mokėkit 75c. į savaitę

padaugina nauj. 
kraują ir prašalina bakterijas, 
kurios gamina skausmą.

Sustyrimas ir sutinimas tuo
jau prašalinamas, skaudėjimas 
apsistoja. Įsigykit tą palengvi
nimą siandici\. Pas visus aptie- 
korius — 35 centai.

Pabandykit šitų žinomų gyduolę nuo reumatizmo
turtingą

$165, 3 šmotų Kroehler Cane ir Velour Setas
Upholstered su Baker’s eut velour, Marshall springsai, 0 A
užbaigtas >-u 2 pacluškaitėmis, už <8 I UU

Mokėti tiktai $1.25 j savaitę

štai greitas, tikras 
nimas nuo seniausių 
dižausių reumatizmų.

Uždėkite švelniai
Sloan’s. Jo stimuliojančios su 
(lėtinės nusiunčia greitai švic 
žų kraują j skaudamą vietą i 
pereina per visus raumenis. Ta

Optomotriat

Tel. Boulevard 6487

4649 So. Ashland Avė 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų

.Sodialdem ok ratų altsto vas
Bielinis, neliesdamas* juridinių 
abipusių argumentų pasakė, 
kad jam tiesiog -stebėtina, kam 
reikalinga loji interpeliacija, 
tie dviejų-trijų dienų ginčai? 
Jisai mato krikščionių demo
kratų žygį prieš demokratiją 
ir įrodo, kad k-d. blokui ne- 
galvoj nei Konstitucijos skais
tybė, nei oplacijos klausimas, 
o tiktai bijo jie, kad paskelbus 
rinkimus, tieji gali išeiti jų ne
naudai ir išmušti iš jų 
vadovaujamąją rolę. .

Jeigu prisiminti Jo 
Bielinio kalboj praneštą 
demonišką žinią, kad valdan
čiose sferose manoma uždraus
ti dalyvauti [rinkimuose ka
riuomenei, kuri daugiausia 
balsavo už socialistines parti-

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexe) 919)

Dr. A. A. Rotb
Ruhsb Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką Vyrišką

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaas: 8108 So. Halsted SU Chic><» 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak Ne- 
ciėlįpmis iš šventadieniais 10—12 dian

$20 riešuto medžio užbaigimo plie
ninės lovos, cane onainel efekto, 

p?"ni'’n!" ' > $10.89
50 centų j savaitę

MIS. michnievicz- vidikieke 
AKUŠERKA

1101 So. Halsted SU kampas 31 gai
Tel. Yards 1119
Baigusi aku še 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennsy) 
'Unijos ligot 
oučiuose Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
^e ligose prie* 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir d 
rimdymo.

Už dyką pat»> 
rimas, da ir k 
tokiuose reik* 
tuose moterim 
ir merginom* 
kreipki tia o ra 
■dte pagelbą.

Valandos nu 
* ryto Iki 1 p< 
pietų, nuo 6 Ik' 
9 vai. vakare.

siat vidury 
garantuoti,

$4.29
50 centų j savaitę

I— llll II..I—UBU II I liuli II ■! I I!

jas. tai aišku, kad dešinieji
ruošia didelį žygį prieš demo’ skelbti Klaipeiosi krašte rinki- 
kratųą norėdami ją užsmaug
ti. Iš jų rankų koziriai slista, 
diena iš dienos k-d. netenka 

liaudyje, net su-

msi*H«i

KLEINBROSfeJ
20 and Halsted Street C?jS

*. • < i
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- ------ Z—v džia dabar šaudo palmtuo-Entered Secnnd Cla«« Matter . 1

tfarch 17th. l»14. at the Post Office SIUS nelaisvėn Sukilėlius. 
»t Chicago. 111., imder the <ct of 
tfarch 2nd, 1879.

visgi yra rimčiausias ir pa- klausoipybę ir aneksuoti jas. Komunistų “pučas” Esto- 
vojingiausias fašizmo prie- Tiktai dėl šito tikslo Mask- Jiijoje tapo greitai nuslopin* 
šas> ya ir duoda pinigus tų šalių tas, kadangi ir Maskva ir

------------ : ; “komunistų partijų” užlai- jos agentai Estonijoje, »ma- 
Estonijos koihunistai kymui. # (tomą, buvo blogai parinkę

gruodžio 1 d. mėgino pada- Bolševikai nori atgauti laiką sukilimui. Jisai įvyko 
ryti ginkluotą sukilimą. To Rusijai didžiausius uostus kaip tik- po didelės Estonijos 
rezultate keletas dešimčių Baltiko jurojė Revelį, Ry- komunistų bylos, kuri buvo 
žmonių užmušta ir apie dve- Liepojų ir visą tos ju- iššaukusi didelį sujudimą ir 
jetas šimtų sužeista, ir sker- ros pakraštį, kad Rusija vėl Maskvoje ir komunistų pa-

Trečiadienis, Griicd. 3, 1924

as

| uynė dar tebesitęsia, nes vai-1 pasiektų vakaruose tų ribų, lėpėse Estonijoje. Agitaci- 
iki kurių ją buvo išplėtę ca- ja, kurią bolševikai vedė de- 
rai. lei tos bylos, žinoma, priver-

Šitam imperialistiniam'Estonijos valdžią būti ant 
bolševizmo tikslui ir tarnau-. sargybos. \
ja kaipo aklas įrankis, “kq-| Bet kraujo tame sukilime šelpti Realę gimnaziją.

—Ne! r- atšovė mergina ir

—Eik sau pas jį! Jis tavęs ne
muš... Juk jis tau pinigų davi
nėjo.

-—Et,., duok man ramybę...— 
subarė mergina ir ėmė eiti kar
tu.

| Ėstonijos valdžia skelbia, 
' kad ji turinti tikrų įrodymų, 
jogei tas “pučas” buvęs pa
darytas sulig Maskvos įsa
kymu, nes pas sukilėlius ra
sta dokumentai ir tarpe su
imtųjų esą asmens, tarnau-

Laiškas Mariampoles Re 
alinės Gimnazijos

Direktoriaus

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ren- 
trovį. 1789 Sn Halpted St., Chicago, 
Ūl. — Telefoną*; RooseveH 8500.

i U isi mokėjimo kainai 
Chidagoja — paltui

Metams .......      $8.00
Pusei metų ......4 00
Trims mėnesiams —____ _ 2.00
Dviem mėnesiam -J___ ______1.60
Vienam menesiui.76

Tiicafiroje p«r oaUntoju.i I dymu yra aišku, kad Mask-
Savaitei______________________ 18c va turėjo būt pnkisus savo
Msnesiui 75c( nagus prie to sukilimo. Be iš

^enytcje Valstijos, ne Chtearde, RaJn() užtikrintos bolševikų 
....... ... :------  *8.60 pagros komunistinis per-

Trim» mėnesiams , 1.76
Dviem mėnesiam - - — 1.25
Vienam mėnesiui ,, -----_ .76

Lietuvon ir kitur lUienluom:
(Atpiginta)

Metama ................ - 88 Ot
Pusei metų ------------------ ----- 4įQ0
Trims mėnesiams -------- ----- 2.00
Pinigus reikia dusti palto Money 

Jrderiu. kartu su uiaakymu

munistų partijos” tose ša- vis tiek pralieta nemažai. 
Tas kraujas tai auka bolše
vikiškam imperializmui. 

•K

versmas Estonijoje juk ne
galėtų pavykti.

Estonijoje, kaip ir kitose 
Baltiko respublikose, komu
nistai per paskutinius dve- 
jetą-trejetą metų yra visai

VVATERBUR1O
SANRYšlO PROGRESYVIŠKŲ 
DRAUGYSČIŲ CENTRO KA
SININKUI PONUI V. BRA- 

DUNUI

f
sau negeistinos švietimo Įstai
gos - Mariampoles Realės gim
nazijos.

Krašto valdovai neturėdami 
motyvų iš karto uždaryti gim
naziją, be mažiausiai tikros 
3 cžasties, atėmė gimnazijai
nuclatinęi pašalpą manydami, Mykoliukui tarytum kas peiliu 
kad toji mokykla, neturėdama vėrė. Ne veltui žmonės iš jo 
kuo apmokėti mokytojus, ru- juokėsi!...
mų nuomą ir kitas išlaidas, Jisai priėjo prie merginos, 
turėsiantį pati užsidarėli. —pet dabar jo nemylėsi?

Bet šį atžagareivių sumany- paklausė, 
mą pas ryžo sutramdyti tikrai
pažangioji visuomenė ir įkūrė ėmė gailiai verkti. 
Bealei Mariampoles gimnazijai —Tiktai mane mylėsi?
remti Draugiją, kurios tiks- —Taip.
las vienas—rinkti aukas ir —Aš tave nemušiu ir tavo pi

nigų neimsiu. >
• —žinoma, kad taip! . • i >

—Su manim tau bus gęriau.a. 
Mergaitė nieko neatsakė,’ tik- 

tai dar labiau kukčiojo ir drebė
jo. S H

Naktis buvo šalta ir drėgna.
—Šalta tau? —• paklausė My

koliukas.
—šalta.
Pasodino ją žlembiančią ant 

plytų krūvos. Nusiėmė savo pa
laidinuką ir apsiautė merginą, o 
pats paliko vienais marškiniais.

—Neverk!... neverk

Kad pasekmingiau suorgani
zuoti aukų rinkimas reikalin
ga suburti Draugijon kuodau- 
glausia narių, o taipgi surasti 
kuodąugiaįuslįa nuolatinį i'ė- 
mėjųy J , ;

Reikalas svarbus ir neatidė- 
1 o linas, lodei kviečiame visą 
tikrai . pažangiąją . , visuomenę 
aukoti R. M. gimnazijai, remti 
Draugiją ir tuom prisidėti ko
von prieš/Lietuvos atžagarei
vius , už tikrai šviesią musų

Aną dieną Milane susirin
ko 74 parlamento nariai iš 
opozicinių partijų ir nutarė

ir tuojau nuėjo. Prieš va- 
jis buvo toks laimin-

—Matai, su boba reikia kaip 
su šunim... —- tarė mūrininkas, 
rodydamas runka j mergaitę. — 
Mušk ją; o ji paskui tave i ugnį 
eis...

Ir dingo. Tiktai nakties tyloje 
aidėjo jo piktas juokas.

Vaikinas stovėjo, žiurėjo į tą 
pusę, kur ji nuėjo, ir klausė. 
Paskui sugrįžo į vidų ir ilgai 
žiurėjo į tą vietą, kur tiktai 
prieš valandėlę sėdėjo mergina.

Gaiva jam Stokosi, o krūtinė 
negalėjo oro sugauti. Vos tik 
buvo pasakius, kad ji vien temy
lės ~
landėlę 
gas, taip jam čia buvo gera su 
gyvu padaru, dagi su mergina, 
o dabar — taip tuščia ir liūdna!

Kodėl ji nuėjo?... žinoma, dėl 
to, kad jos tokia valia, taip jai 
patiko!... Ką gi jis čia padarys, 
kad if geras ir stiprus būda
mas?... Instinktyviai gerbė jos 
prisirišimą prie mūrininko, ne
pyko, kad jam duotą pažadą su
laužė ir nemanė varu bruktis su 
savo jausmais arba jai jų prime
sti. Bet vis dėlto, taip jam buvo 
gaila jos, taip gaila... i

Išdegintomis kalkių rankomis 
nusitrynė akis ir pakėlė išsklei
stą ant plytų krūvos ir dar kuo 
ne šiltą savo palaidinuką. Vėl iš
ėjo į gatvę ir dar pastovėjo te
nai. ,

Nieko nematyti, tiktai migloje
tarė blyksėjo' raudonos žiburių ug- 

nys.'“i* - >'0' 11

kal
bėjo. — Tiktai vieną naktį taip 
reiks pasėdėti. Juk turi rublį, tai 
rytoj pasamdysime kambarį, o 
suknelę aš tau už savo pinigus 
nupirksiu. Tiktai neverk...

Bet mergina nekreipė dėmesio 
'Spaudos Fon- i tai’ Mykoliukas kalbėjo.

■ Pakėlė galvą ir klausė. Jai pa£i-
> rodė, tarytum gatvėjė pasigirdo 

pažįstami žingsniai. ,
Kotu dundėjIntas;■ artėjo.* Tuo 

pat laiku kažka$ ėmė švilpti ir 
y šaukti:<

> | —Eikš' namo.. Tu!... Kur tu te- 
. ; nai?

—čia! — sušuko pašokdama 
’ moigina.
- Išbėgo į gatvę, kur stovėjo mū
rininkas.

j —čia! — pakartojo.
—O pinigų turi? — paklausė 

mūrininkas. '
| —Turiu! Va, štai... Te! 
paduodama rublį.

| Mūrininkas įsidėjo rublį j ki
šenę. Paskui sugriebė mergi 
už plaukų ir ėmė ją mušti, ki 
bedamas:

—O kitą kartą klausyk, nes 
tave į grįčią neįleisiu... Rubliu 
neišsipirksi... Klausyk kitą kar-

LIETUVIŲ neleis klerikalams praryti šią krašto ateitį.
mokylk, ir dCs visas Aukas g. ... Lie)u.
gas, kad amjmi įsigytojo skly-1 K t Banke Drau.
po žemes užaugtų gražus_ švie-| jjos cinamojon kaiton No. 
sos ateihea rūmas Suvalkijoje. 278.h. visais redkaIais kreiptis 
Todėl visų gimnazijos mokyto
jų; mokinių ir kitų artimų šiai 
įstaigai žmonių vardų sakau 
širdingą padėką už Jūsų auką. 
Labai prašau Tamstą ir dabar 
padėti klerikalų žudomą jai ’į- 
staigai, prašau labai; papasakb-

j Stankevičaitę, Kaune, 'Laisves 
Alėja 
Jas”.GerhŲiniaš'} Tamsta,

- nupuldę savo įtaką miniose, ūsų laišką -ir pinigų 400 (ke- 
'Vadinamos “komunistų Įimtus) litų apturėjome

tijos tose -Šalyse šiandie yraĮ pilsftinai dnQĮ4 laiko.'subėgo ir 
ne masinės organizacijos, reikėtų mums bausti, kad ligi ti savo draugams- ir pažįsta >•1 • i ' 4 f i 5 ’ ’ • ’ I . - < •

Musų

R. M. j ‘
Nariai:

F. BortJkeviečienė
gimn. remti Dr-jbs pirm.
...... . • '

tęsti toliaus koviau fašiz- tiktai slapti konspirato-.šiol tylėjome, tačiau kiek pusi-; miems, kad jie savo aukomis 
vUriii hal-rili būreliai, kuriems vado-1 teisinsime, jeigu atsiminsime,1 gali Lietuvai daug gero pada-|

.. . . , • r ■ vauia komitetai “lyderiu”'1^ ši Praeil°ji nelemta vasara ryti ,kad jie duodami pinigų’
SU issirinko Italijos socialis- . .. . aums vargų atnešė. Klerikalai *r ankščiau ir ypač dabar sta
tu vada. Filiimo Turati. sa- sedmcių sovietinėje teritor£ ry£osi galutinai musų mokyklą įys akmens sieną, kurią nepa-^ 

joje ir gaunančių algas 1S uždaryti, todėl buvome labai 4ėgs klerikalai sugriauti, kad
tų vadą, Filippo Turati, sa
vo pirmininku. Pastarasis 
savo kalboje nurodė, kad 
diktatorius Mussolini ren
giasi paskelbti amnestiją,

Maskvos iždo.
Maskva užlaiko tuos “ly- pastangas,, kad gimnazija gy-į .r sustoję prie Realinės gini 

derlus” ir duoda jiems įsa
kymus. Jie gi 
duoda pinigus 
Maskvos iždo) 
tams tose šalyse 
jiems, ką jie turi veikti. Šių 
svarbiausias darbas yra 
skleisti lapelius ir kitokią li
teratūrą, idant sukursčius 
“revoliucinį” ūpą nepasiten
kinusiuose elementuose ir 
prirengus dirvą tam momen
tui, kada iš Maskvos bus 
duotas signalas stvertis/gin-

Opozicijos susirinkime Mi- 1
lane dalyvavo socialistai, j 
tautinės vienybės partija,

savo keliu! 
(gautus ’iš 
savo agen-
ir nurodo

•o

K.
B.

Bielinis, 
žygelis,

Z. šmuikštsy, 
Baltrušaitis,

tuo susirūpinę, ir dėjome visas Jc, kada nors grįžę Lietuvon j 1 1 • _   t • • „    ' • * H 
gaudavome nazijos naujo rūmo, smagia 

širdimi galės pasakyti: keletas 
plytų ir mums priklauso. 

jaugiamos, kad jau ir, 
is nors Amerikos 1 
usių pinigų R. gim| 

lėtų pasakyki ir paša 
c gaila, jeigu dabar grįžtų T 

tuvon ir ateitų į musų nupirk-- 11 
tąjį Mariampoles žemės sklypą 

Mes gimnazijos 
mokytojai nors ir be lėšų, be 
kiek pakenčiamo ištekliaus 
žmogaus gyvenimui, ryžomės 
mokyklą laikyti, ryžomės dirb
ti ir lankti, kad lietuvių pa
žangioji visuomene turėtų pro
gos ją išgelbėti.

Priimkite 
Lietuvos.

žentų. Kasdien
t

nutvėrėar iš draugijų, kų 
musų gįmnazi 
ką tinkamai 
informacijų, 
kimuose, ps 
grėsliose ir 
gimnazija likosi 
klerikalų įkalbėtoji ŠvHJE " i 
nisterija, kaip jau ir laikraš-l gimnazija i. 
Č!u6sc buvo plačiai rašyta, at- 
me Valstybes pašalpą, kurią 

su’lyg Lietuvos Įstatymais turi 
teises gauti ir gauna net lenkų 
Lietuvoje mokyklos. Toji pašal
pa sudarė musų gimnazijai pa
jamų 20,000 lit.—2,000 dol me
tams. Tuomet, kai buvo ši pa- 

Estija ir Latvija turi ge-.ša!P“ atim.ta v«la reikėjo nau- 
liaudies (katalikų) partija, rjaus išvystytų pramonę, ’al . g|mna^j°is užsidiv-

- • • respublikos np„., r .-J,,/ * v ._nk , ’ r-vmo klausimas. Tuo pat me- 
negU Lietuva. Vienok ir| ;u re kėjo baigti ir nupirktojo

n
»

žios malones, kuriomis ji 
mėgintii nuraminti visuo
menę, pasipiktinusią fašistų 
žiaurumais.

demokratų ir 
sąjungos atstovai.

Visos šitos partijos yra 
nutarusios boikotuoti parla
mentą, kol nebus atsteigtos 
konstitucines teisės krašte. 
Parlamento posėdžius dabar 
lanko be fašistų tiktai deši
nieji liberalai. Šie pastaruo
ju laiku jau irgi ėmė kriti
kuoti fašizmą ir parlamente 
balsuoti prieš valdžią, bet 
visuomenėje jie neturi pasi
tikėjimo, kadangi jie ilgai 
rėmė diktatorių Mussolini ir 
net turėjo ministerių vietas 
jo kabinete.

J

jom dviem dar toli /šaukia .Mariampoles gimnazijai sklypo 
iki to, kad jiedvi butų gali- žemės 
ma vadinti industrinėmis ša
limis. Dauguma jų proleta

apmokėjimas, 
ebuvo, o reikėjo jie

- - — - I tavoje rasti: -vekseliai.... _ _ _ stumfce shun-
nato yra žemes ūkio clarbi-Į - -
ninkai. laigi negali būt nė Turėdami adomoje paiigų skur- 
kalbos apie tai, kad tose ša- dą ii* nuošimčius, kuriuos da
lyse jau dabar galėtų būt ’3ar una kredito įstaigos Lie- 

‘ : (2-1—48)%) ^-supras i te, 
kaip smagu mums buvo ši va
sarėle gyventi ir gal nelabai

ir tikėli, 
darbe 

žmo butų, o 
Ubai daug esama.

fuo Druse.kiuose pagau-

taip 
vie- 
Kad

Pinigų 
čia Lie- 

vekse- 
o mums 

Į reikėjo rasti kuri nors išeitis

įvesta socializmo tvarka.
Kokią gi prasmę tenai turi
gyvavimas partijų , kurios pykšite, kad pasivėlinome Jums 
stato savo uždaviniu šian- parašyti. Dabar 
die-ryto “nuversti buržuazi- pirkimas galutinai
nę tvarką”? Ką pradėtų ir nci klerikalų žaban- 
Estonijos arba Latvijos (ar- «ai ,!Licl.u\oa C24-48^)

jau žemes 
išspręstas

nę tvarką”?

ba Lietuvos) komunistai, 
jeigu jiems vieną gražią die-

Opozicijoje fašiste n.' sto- ną pasisektu ginkluoto suki- 
vi taip pat ir komupiL^uk limo keliu nugalėti “buržu- 
Bet kitos opozicues pu\ > ius” ir pasigrobti valdžią į 
jos nenori su jais turėti uie- savo rankas?
ko bendra, kadangi komuni- Socializmo jie, žinoma, ne
štai yra tokie pat demokra- įsteigtų. Bet pasekmingas 

komunistų “pučas” reikštų, 
kad tos š^lys butų tuojaus 
inkorporuotos į “Socialisti
nių Sovietinių Respublikų 
Sąjungą”, t. y. butų prijung
tos prie Rusijos.

tijos priešai, kaip ir “juod- 
marškiniai”. Aukščiaus mi
nėtame opozicijos suvažia
vime komunistai nedalyva 
vo; jie tenai nebuvo nė kvie
sti,

Ųpozicįjos > priešakyje, 
kaip aiškiai rodo Milano su
sirinkimas, stovi Italijos so
cialistų partija. Nežiūrint 
to, kad bolševikai anąmet padėti bolševikiškai Rusijai

Vienintelis tikras komuni
stų tikslas Estonijoje, Lat
vijoje arba Lietuvoje yra

nuošimčiai iš Lietuvos moky
tojų neatims, šiomis dienomis 
siunčiame Amerikon visų gau
tųjų iš Amerikos Lietuvių Re
alinei Mariampo-les gimnazijai 
:ukų apyskaitą, kuri bus skel
biama Amerikos laikraščiuose 
ir tuo budu patvirtins, kad au
kos skirtam reikalui apturė
tos. Kadangi Mariampolė vi
eš Lietuvos klerikalų tvirtovė, 

vienuolynui centras, tai pažan
giųjų žmonių mokslo įstaigos 
užsidarymas butų labai skau
dus, 
zija ir jos mokytojai 
visokiais atžvilgiais
tačįa'u visas apĮurąįas iš < Ąipe- 
rikos lietuvių aukas-pibigaš,; į- 
dėjo į žemę ir įsigjo tuo budu 
gražiausią Mariimųx)lėje vie
lą. Nenorime nustoti vilties, 
kad taip Amerikos, taip Lietu-

Nors ir ligišiol gimna- 
sunkiai 
gyveno,

ifcnų ir at
ėjo už- 
vo ap- 
rginos.

j/Tiik jam pa
sakė, fc«d tiktai jį vieną mylės!

j

iii paukščiu. Iš Biržų gimna- tą!... klausyk!...— kartojo kum- 
zijO’i pranešta Kaunan, gamtos ščiuodamas jai sprandą..
.yrimo slotin, kad rastas pau
kštis grobuonių šeimos, grei
čiausiai supis (lotyn. Bules) su 
Rožyčių stoties ženklu ant ko
jos. Stoties vedėjas prof. Iva
nauskas telefonografa įgaliojo 
vieną stoties darbuotoją tą 
paukštį paimti ir nuvesti Kau
nan, bet čia netikėtai pareiškė 
savi) veto vienas politinės po
rcijos agentas p. P., įsivaizda
vęs, kad rastasai paukštis ga-

I Įėjo būti pavartotas špionažo 
žmonėms, tikslams ir išsirūpinęs iš savo

gerų linkėjimų iš

J. Valaitis,

Mokytojų Prof.
Sąjungos įgaliotinis Realinei 
Gimnazijai Mąriampolėje.

Labai prašome
Draugiją sudarantiems, širdin- vyresniųjų leidimą jį areštuo
tai padėkoti jau savo vardu, ?ti. ’ 
arba, progai esant, paskelbti 
šio laiško turinį.—J. Valaitis.

Adresas: Mariampolė, Reali
ne Gimnazija, Mokytojui Jo
nui Valaičiui.

1921 m. 4-XI.

Lietuvos

Realės Mariampoles Gim 
nazijos Reikalu

Nieko negelbėjo tikinimai, 
kad to’i rųšies paukščiai niekad 
neubvo ir ne galėjo būti var
ioj ami panašiems tikslams, kad 
plačiai žinoma Rožyčių « stotis 
Vokietijoje leidžia pasaulin 
šimtus paukščių grynais moks
lo tikslai-st kad tas areštavimas 
vien tik konfūzu pasibaigti 
gali —uolus valdininkas išdan
gino paukštį, kad jį “ištyrus”. 
Kaip ir iš kurio galo jį tirs, 
mums- liks, tur būt, paslaptis, 
tik aišku, kad yargšas “Šnipas” 
bcvalkiojamas iš nuovados nuo- 
vadon nebeteks didžiosios pu
sės savo drabužėlio ir kaip ek- 
zempliorius nustos savo vertes, 
o visa su juo procedūra ne
maža laiko, 1 žygio ir popferio 
kainuos.

Nenoromis prisimena a. a. 
V. Kudirkos laikai, kada, aftot 
jo, uoliems caro žandarams, 
menkai rašte tenusimanantiems, 

krašlo buvo duotas įsakymas gaudyt
“bumagą”, kad nepraleidus ne dama jį. ■— Nesikišk į mųsų rei- 
vieno kontrabanda gabenamo galą...
lieluvislio raštelio. Ir gaudė Vaikinas sustojo tarytum nu
lio, visur rankiojo, visur fenai- diegtas.

ąuklėtis,V'o 'juo siojo: netjr sąšlavynų nėąix

.—Vaje, Dievuliau!... — šaukė 
mergšė.

—O klausyk!... klausyk!... ką tum apmirę atrodo. Kur žengė, 
tau liepiu... ką palietė, į ką pažvelgė — vis-

Staiga paleido merginą, pajų- kas jam priminė mergaitę ir 
tęs, kad jį už kaklo sugriebė kartu apsivylimą, žmonės taip 
stipri ranka. Sunkiai pasukęs pat tyčiojosi juo ir šaukė: 
galvą, pastebėjo degančias My- 
koliuko akis.

Mūrininkas buvo stiprus mo
zūras ir skėlė Mykoliukui kumš
čiu i kaktą, net/jam ausyse sus
kambėjo.

Bet tasai jam kaklo nepaleido.
Priešingai, dar stipriau suspau
dė.

—Tiktai pasmauk tu mane, 
plėšike,... tai pamatysi! — pra
stenėjo gargaliuodamas mūri
ninkas.

—Tai nemušk jos, —- tarė My
koliukas. -

—Nemušiu. — burbtelėjo ir

Ant rybojaūs vaikinas, vėl 
kaip paprastai, stojo dirbti.

Bet darbas nevyko. Buvo pa
vargęs, ir tie murai jam tary-

—0 ką, Mike kvailutė, teisy
bė, kad brangios Varšuvos mer
ginos ? #

Brangios tai jau brangios! 
Vyras išleido savajai viską, ką 
buvo sutaupęs, pusbadis gyveno, 
nieko sau nesusitaisė, neturėjo 
iš jos jokios paguodos ir dar 
taip bjauriai jinai jį apleido.

Negerti jam čia buvo, gėda. 
Išgirdęs, kad Varšuvoje geriau 
moka muritiinkų padėjėjams, iš
siruošė pirmą sykį tenai.

Ėjo paskui vieną mūrininką, 
kurs pasižadėjo nuvesti jį į tą 
gatvę, kurioje daugiausia namų 
stato.

Išėjo pačiu paryčiu ir ilgai ėjo 
ligi Vislos. Pamatęs tiltą, vaiki
nas net išsižiojo. Tą valandėlę ir 
savo merginą pamiršo.

Prie sargo budelės ėmė dvejo
ti.

—Kas tau ? — paklausė mūri
ninkas.

—Nežinau, pone, ar leis mane 
tenai?-— atsakė Mykoliukas.

—Kvailas esi! —• subarė jį

Mykoliukas paleido, o mūri
ninkas net pasviro, žioptelėjęs 
keletą kartų ir įtraukęs oro pra
bilo:

—Jei nenori, kad ją muščiau, 
tegu paskui mane nesekioja. 
Myli mane, tai ir gerai, bet aš 
mušu, kad turiu tokį paprotį! 
Kam man mergina, jeigu jos 
lupti nebūtų galima?.,. Tegu su
ka sau kur sprandą...

—Tai eis... Pidelig daiktas! at- mūrininkas. Jeigu kas tavą už
šovė vaikinas.

Bet mergina paėmė jį už ran
kos.

—Duok jau tu ramybę, — tarė 
Mykoliukui drebėdama ir spaus

suskaldė ir susilpninu ją, ji panaikinti tų šalių iiepri- tu vos visi pažangieji žmones Todėl ir pasiryžo

Reale. Mariampoles gimnazi
ja visą laiką ėjo tikrai gryna 
mokymo bei auklėjimo vaga.

Ruošė musų kraštui visapu
siai išlavintus, z sąmoningus ir 
pilnus iniciatyvos piliečius, ku
rie patys tatai ne žodžiais, bet 
darbais spėjo įrodyti.

Jai nerūpėjo ;parti|jų inieite- 
nos ,ypatingai tendencijos. 

Dabartiniams musų
šeimininkams- tokia auklėjimo 
linkme, ne visai patiko, nes 
jie pratę lik grynai saviškos 

r“kriikščioniškos”» krypties 
^šviesuomenę” B’
labiau nepatiko, ktfd baigusie- lenkdami. Ir mes* su savo žli- 
įi Realę -Mariampoles gimna- bumu, matyt, -gaudome, tik ne 
ziją, bent daugumoje, — len
tingai žiuri į gyvenimą ir nesi
duoda už nosių vedžiojami.

tai,* kas reikia. Ar lik pas
kum menkos muselės nusiviję 
neperšokame kariais dramblio

—0 tu eik namo, -— tarė im
dama' už įiarankės mūrininką. - 
Kam via tavę turi kas koneveik
ti gatvėje...

Mūrininkas išsiveržė iš jos 
rankų ir tarė juokdamasis:

kabintų, pasakyk, kad su iunanim 
eini. y

Tikra teisybė,;—pagalvojo 
vaikinas ir stebėjos^, kaip jam 
pirmiau toji mintis? neatėjo į gal
vą. Paskui stebėjosi maudyklė
mis ir baidokais,’kad jie nesken
do vandenyje, būdami tokie dide
li ir,jokiu budu negalėjo patikė
ti, kad visas tiltas buvo — gele
žinis.

kalbėjo pats į save. — Tiek gele
žies tur būt visame pasaulyje 
nėra!...

(Bus daugiau)

*
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SveiKatos Dalykai
NOKTIš KUR ATSIRADO SIFILIS?

ŽELI SPECIALIAI

Musų

Labai lengva atvažiuoti į
mūšy krautuve

Fonografualutmas
Prašy-

Emerson

The “Ogdenola Brunswick “StratfordBrunswick “Royal

ir Jolly sako, kad ligų at- 
Aziją europiečiai, nes pas

tLUSj 
nus;

Pleiskanos sunaikina
Ruffles atgaivina!

The Brunswick 
Stylius 200

The Brunswick 
Stylius 210

The Brunswick 
Stylius 207

Gražiai išmargintas, geriausio ar
žuolo, gražiai užbaigtas, paprasta 
kaina yra $125, išr- 
pardavimo kaina 9vt«vU 
Lengvais išmokėjimais, jei norite

console modelis1

Easy payments 
i f you wish.

Galutinas išpardavimas gerai žinomų fonografu: Emerson, Brunswick ir Widdicomb, 20% iki 60% pi 
giau negu paprasta kaina. Pasinaudokite išpardavimu šių fonografų. Kiekviena mašina yra peTfekt 
Motorai yra garantuoti. Jos yra parduodamos lengvais išmokėjimais ir palaikomas dėl vėlesnio prista
tymo, jei jus norite. r

Iš kur europiečiai jų gavo? 
yra gana stiprių įrodymų, kad 
sifilis tapo atgabentas iš Ame
rikos. Ispanijos karinis dakta
ras Montejoy Rabledo knisosi

Widdicomb Fonografas 
Modelis 5

Murinimo ir budavojimo generalis
i KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St„ 
Namai 3356 Lovre Avė.

Jis ateina kaip Suvis ir 
i. Pasivėlini- 

Mąža doza Dr. 
krapą j

— be vėmimo. Re- 
daktarų ir aptieko-
— vertas $50.00, 2

iš kurios šalies liga tapo įgaben
ta, tos šalies vardas jai duota.

PiaS’dėięs 1495 metais Fran- 
cijoj, Šveicarijoj ir Vokietijoj, 
sifilis vienų — antrų metų lai
ku jau plačiai buvo žinomas mi
nėtose šalyse. 1497 metais jis 
pasiekė Škotija ir Angliją, 1499 
metais jau bujojo Rusijoj ir 
Vengrijoj. Škotijoj Aberdeeno 
taryba buvo išleidusi įsakymą 
visom paleistuvėm mesti savo 
amatą ir eiti dirbti. Kurios ne
klausė, buvo gaudomos ir veide 
buvo deginama žymė karšta ge
ležimi, o paskui buvo varomos iš 
miesto. Paryžiaus parlamentas 
buvo įsakęs, kad visi-apsikrėtu- 
sieji sifiliu išsineštų iš miesto į 
24 valandas. Kiek vėliau Angli
joj veikė patvarkymas, sulyg 
kurio sifilitikai buvo siunčiami į 
Inchkeith salas, netoli Leith.

Azijoj sifilis pasirodė tik 1569 
metais. Pirmiausiai jis liko pa
stebėtas I Japonijoj, Nagasaki 
mieste. Tyrinėtojai Sasuki, Oka- 
mauia 
vežė į 
pastaruosius ji pirmiau pasirciš

Turtingas pastatomas modelis ma- 
hogany arba goldeu aržuolo, turi 

cer'i, paprasta kaina $150, išpar
davimo C1 C
kaina 9 ■ ■ M
Lengvais išmokėjimais, jei norite.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky* 
dus atdaras kasdien nuo 
8 v.-ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

vai. po piet,

Turtingas Qucen Anne modelis, No. 6?>ge- 
ras instrumentas, rudas mahogany, gražaus 
tono, didelis besisukantis staliukas, papras- 
ta kaina $175, išpardavimo $69.50 
kol jų yru

Lengvais išmokėjimais, jei norite

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
\ patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tb St., Chicago, Dl.

Pirm negu pirksi pianų, pamatyk 
šitą Players Pianų; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 

Kitas vartotas Pluyer Piu- 
kaina $145.1)0. UpGp-ht Pią- 
geras kaip naujus $65.00.

3327 Su. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Šis gražus upright modelis, iš tur
tingos mahogany, paprasta kaina 
yra $100, išpardavi-
Ino kaina 9 ■ ■ ■ vU
Lengvais išmokėjimais, jei norite.

JllS^ 
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai bv jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, kratinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
netvų

Mes savo krautuvėje turime pilną pasirinkimą plumbingo, elektrinių,' ir 
namų apšildymo reikmenų. Ir dastatome į visas miesto dalis'dykai.

Mes suteikiame visą namų apšildymą apskaitliavimą be jokių iškaščių.*
Musų atstovai ir apskaitliūotojai kalba jūsų prigimta kalba.
Atvažiuokite į musų krautuvę ir persitikrinsite nepaprastai žemomis 

musų tavorų kainomis. <

Įdomu butų žinoti kiekvienos 
ligos pradžią, bet nėra galima. 
Todėl yra spėliojama, spekuliuo
jama. Skaitant Bibliją, randame 
tokiu minėjimų, kurie rodo į si
filio buvimą pas žmones dar 
prieš Kristų. Tie keisti raupai, 
kuriais sergantieji buvo vejami 
į laukus gyventi, tos ^ronos” vi
sokių Lozorių ir kitų, apšašimai, 
paralyžiui ir kitkas, ką mini 
štentraštis, galėjo būti sifilio 
ženklai. O gal ir ne. Nes tik pa
baigoj penkidliktojo Šimtmečio 
gauname tikrų žinių apie jo plė
timosi.

1494 mėtais Francijos kara
lius Charles Vili sumanė užgrie
bti Neapolį nuo Italijos ir pa
siuntė armiją į ten. Kareiviai 
buvo surankioti iš įvairių vaka
rinės Europos dalių, ir paėjo iš 
prasčiausio draugijos sluogsnio. 
Kadangi Italija buvo silpna, 
Franci j ai pavyko užimti Neapo
lį, bot neužilgio ji turėjo atsisa
kyti nuo laimėjimo, kuomet pas 
jos kareivius prasiplatino spar
čiai pirmiau negirdėta epidemi
ja, kuri darė juos liguistais ir 
silpnais. Paprastai kiekviena 
nauja liga plečiasi spar
čiai ir ligonius kankina dikčiai, 1 
nes jie neturi atsparos (imunite
to). Sifilis sulig savo aršumo 
1494 m. lig sakyte
Europoj jis tik pirmą syki pasi
rodė. V'KT

1495 rAetaii liga jau buvo išsi- 
plėtoiusi visoj Italijoj,, pasiekė 
Francijos, Vokietijos ir Šveicari
jos pakraščius, šitokia liga iki 
to laiko italams buvo nežinoma 
ir jiu manė, kad frąncuzai ją 
atnešė, todėl ir praminė Prancū
zų liga. Į Lietuvą irgi arba fran- 
cuzai ją atnešė, arba lietuviai 
nuo kitų tautų žodį paskolinę si
fili vadina francais. Prancūzai 
manė ligą gavę ItalijojLi^adiiio

a j U

■
111. k • h \ a<
liga. Išrodo, kad vieraRsjBRlri’'

atradimo, ir gi surado, kad sifi
lio čia jau esama, ir jis spėlioja, 
ar j ....uropą jį atvežė Kolumbo 
sankeleiviai ar indi jonai, kurių 
keli atvyko su Kolumbu.

Paskilbusis antropologistas ir 
patalogistas Virchow tirinėjo 
buvusių gentkarčių kaulus jieš- 
kodamas juose sifilio žymių. Se
niai mirusiu europiečių kauluo
se jis neradęs1 jų, gi ir šiaurinės 
ir Pietinės Amerikos išmirusių- 
jų senai žmonių kaulai rodę sifi
lio žymes.

—Dr. A. Mbntvidas,
25 E. Washington St.

Trumpus ir tiesus kelias

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe
“RESOLUTE” — “RELIANCE” 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža I, II ir III klesos pasažiev 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THURIN- 
G1A”, “WESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai'dėl III klesos pasa- 
žierlu. , , . *» ’ •

Svetimšaliai gryždami j 12 me
nesių Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos .

United American Lines
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL. 
arba autorizuoti agentai.

T10.50. Pa- 
bandykit ši svei- 
ką ir nustingą 
gėdiną 
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau- 
tų jį dėl jūsų. 

Mes »dastatome i visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

| Al/ priežastimi plauku miplonfejhho, kuMe su lai-
ku pasiduoda nuplikimui.

T į/ Neprislleieklte Šitokio atsk»fih& prie
Ntfudokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
. nesvarių baltų lupynėlių pintaų pasirodymą 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bouka 06c. nptiekoee, artut uS 75c. ylsiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Jrupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmas žen
klas krupo, 
turi būt gydomas tuojau. 
riiaS yra pavojus. MąL. 
Drake’s Gtessco prašalins 
penki oi i ką minutų 
komenduojamos 
rių. 50c. butelis 
vai naktį.

po literatūrą ir padarė ištrau
kas iš raštų Diaz de Isla, Olvie-

1 do, Qas Casas ir kitų rašytojų. 
Ypač jis žymi paskilbusį tais 
laikais gydytoją Diaz de Isla, 
kuris'buvų Visų šventų Ligoni
nės chirurgas Lisbone per 10 
metų ir turėjo daug pati rimo 
apie sifilį. Knyg-oj, kiuri tapo 
išleista pradžioj 16-to šimtme
čio, jis pasakoja, kad iki 1493 
metų sifilis Europoj buvęs ne
girdėtas. Jis tvirtino, kad ligą 
parsivežė iš Ispaniškųjų salų 
Kolumbo sankeleiviai. Jis sako, 
kad didžiuma Kolumbo sankc- j 
leivių grįžo į Ispaniją pasigavę 
sifilį Haiti salose. Jis pats gy-1 
dęs juos, neišskiriant vado Pin- I 
zon de Palos. Ir nuo 1493 m., po. 
Kolumbo grįžimo, liga prasidė- j 
jusi pas Barcelonos gyventojus. 
Jis nurodo, kad Vakarinėse In
di jose tais laikais jau buvo į- 
vesti gydymo . budai, vartojant 
Juaiacum ir kitas žoles. Jo raš
tus patvirtina Olviedo ir Lats 
Casas, kuriedu buvo atvykę 
Amerikon neužilgo po jos atra
dimo. Olviedo paduoda faktą, 
kad Ispanijos kareiviai apsikre- 
čia nuo indijonų ir parveža ligą i 
į savo šalį. Jis sako, kad Vaka- j 
rinėse Indijose liga yra leng-; 
vesnio pobūdžio, negu kada ji 
pa įvežama į Europą. I^es Ca- j 

sakė, kad sos, atsilankęs j Ameriką po jos

Imkit bile karų einantį j rytus ar j vakarus 
iki Halsted St. Jus galit persėsti ant Hal
sted St. karo iki 14 St. ir išlipkite prie 

fronto musų krautuves. n

Vienas 'gej'jąv^jos nišies Bruuswįęk
44 colių plpČio, 37 colių augščio, 4 springsų moto
ras, turtingas mahogany kabinetus, su $225 
albumu, paprasta kaina $300,'išpardavimu

Lengvais' išmokėjimais, jei jus norite

Augštds rųšies fonografas, aržuo
lo ir mahogan'y, turi stiprų moto
rą, paprasta kaina $125, šio iš
pardavimo Kfl
kaina 9fc*^-WU

nemigo, pavargęs iš rv- 
tikj, apsivėlusį liežuvi? 

Į Prasalinkit nervingumą — apsi» 
Į saugokit neurastenijos, ji silpnina 
l visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma- 
tykite su mumis tuojau,

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

/rel. Haymarket 4376
.Viršui llatterman ir Gluntz Banko

Valandos 9-12-;ryto, s2-5 po < 
įdėtų, G-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo lij<ų.

Console tonograias su ratilo tone arm.L iriį; vienas nau-- 
jausiu padččkų j musų fonografti dčp'artiffehtąp didelis pa
rankus keisas, turtingo mahogany, 5 ply veneer, Queen 
Anne patentas, dvigubą springsų, motorus. Geriausias 
uousole nudarytus už tvkitj, CBjll *TE
kainą

Lengvais išmokėjimais, jei jus nuritč

Šis console modelis, sii-pehskiriamu paplokščių viršų 
mi, užbaigtas rudo mahogany arba riešuto medžio, gra
žaus Queen Anne išmurginimo, paprasta EfĮ
kainu yru $115, išpardavime

Lengvais išmokėjimais, jei ftorite

Vilnoniai su šilkiniais dryželiais 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelne 
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Ųo.
1366 S. Halsted St.

Atdara • vakarais ir ledelio j. 
siuvėjas kalba lietuviškai.

»s > f.

2112-14-18-20-22 So. State St
Vakarinėj pusėj gatvės 2. 

Telefonas: Vittory 2454—4356

Jacobeau aržuolo cabinet, didelis pavienį ultoną rekordų ^reprodu 
rekordų kabinėtas, paprasta kaina ... .........

^5, išpardavimo jąg.gO

&MAN
švęskite Kalėdas Namie 

Važiuokite per Bremeną laivu
S. S. COLUMBUS 

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

Išplaukimai
Gruodžio 11.

Puikus trečios klesos kambariai 
Nepiiiečiai, kurie gryŠ į 12 
menesių, neturės jokio var- 
go sugrįžimui į Ameriką. 
Specialė kaina nuo Bremeno 

iki Kauno.
North Gemi an Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III. 
Arba prie vietinių agentų.

II III>11* I III II ifaM——

Pilone Boulevard 9641
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Trečiadienis, (Jruod. 3, 1924

ISTA ISA VOJU VISKĄ, PARDUOSIU IS AICIJONO
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 (Prico).

Peter A. Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street

■//r VI / / y h % S /e

u
h

Šis žmoffus ,,fga nuo skau,s7iy Bear BalsamHiBiiuvguo __ pageltos spindulių . .. „
1 “Lmimentų Karalius

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk
stančiai sako — kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirdSjimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO 

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite butelį tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį.' 
Central Drug Company, Dept. N., Shenandoah, Pa.

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI

G. SKOBY ir J. AUGUST
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, 

Tel. Canal 7031 .

Ovcrkolus ir siutus padarom kaip 
: norit. Turim didelį pasirinkimu 
liausiu madų rudeninių ir žie- 

ių materijų. Kainos prieina- 
. Patarnavimas mandagiausias, 
ipkitčs pas mus, o busite užga

nėdinti.

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NORTHWAY 1533
11 iki 2 ir 0:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

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

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

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

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

Kaina tik vienas doleris.

Naujienų Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant pietų reiškia truput) daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I Uliniu butų mokama poswrtinės po!
LIBtUVII) nBiBlllIOSBi25(? £do1 > n??8i»k*s* mokėti po du dol. į metus. Kaip 

‘matoma yra labai daug svarbių 
reikalų svarstimui, todėl nariai 
pamatę šį pranešimą yra meld
žiami gerai apsvarstyti, kad ant 
susirinkimo nereikėtų per ilgas 
diskusijas varinėti, nes ir be to 
dar dnū£ bus svarbių reikalų. 
Dar kartą meldžiu visus būti 
šįame susirinkime ir nepamiršti 
naują vietą, tai yrra Rashinskio 
name, 733 W. 18 gat.

Ig. Žilinskas, Rašt.

Jaunuoliu Orkestro 
darbuotė

BRIDGEPORTAS BRIGHTON PAR!
'.'.ai1".1..!1

Jaunuolių Orkestras per savo 
koturius metus gyvavimo yra 
daug jau nuveikęs. Ypač gerai 
yra prisimint kokią pramogą 
rengiant ; tuomi galima, žinoma, 
pasireklamuot, atkreipti žmonių
domę į save air į savo draugiją.’ 
Bet man mažiausiai paranku yra 
reklamuoti, man geriausiai yra 
pasakyti stačiai: rengiame kon
certą gruodžio 6 d., Meldažio 
svet. Programas bus vienas ge-1 
riaušių,'kokį mįCs galime duoti. I 
Mes jorfo trata neturėsime, jei įtudją
ir kuo<i ugiausiai žmonių at
vyks. betgi, tikimės turėti 
publikos; daug; kuo daugiau, 
tuo geriaii; atvykite visi, bus da 
guriau. Lauksime.

—Jaunelių Orkestro vedėjas.

18 gatvės ajjielinkė
Viešas pranešimas.

BRIDGEPORTAS

MILDA THEATRE 
3140-41 So. IJalsted St.

Dabar lošiama
Seredoj irt Ketverge

Old big Woman 
Pėtnyčioj ir seredoj 
The city never split.

Nedėlloj GambJing of the WiveR
Panedėlyje ir Utarninke 
Mercen of the Movies

Verta matyti — labai žingeidus 
veikalai. »

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant *
JOS. KAULAS, savin. 

Lietuviški ir Amerikoniški valgiai
3955 Archer Avė., Chicago, III.

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 

> su moderniškiausiais įren
gimais. /

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
.3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302

Draugyste Palaimintos Lietu
vos laikys priėšmetinį susirinki
mą sekmadieny, gruodžio 14 d. 
Rashinskio namo salėj, 733 W. 
18 gat., 1 vai. po pietų. Visi na
riai yra į šį susirinkimą meldžia
mi atsilankyti, nesi bu s šie svar
bus dalykai svarstomi. Pirmiau
sia rinkimas valdybos ateinan
tiems 1925 metams. Antiras 
svarbus dalykas, tai bus apkal
bama, ar nd butų galima ir mo
teris priimti į mjusų draugystę. 
Aš manau, kad čia daug kliūčių 
negali būti, nes daug draugys
čių .yra kur priguli vyrai ir 
moterys kartu. Bet čia pasidaro 
nemaža klintis, šio sumanimo 
autoriai mano labai daug padi
dinti Draugystės narį 
bet atsižvelgiant jj 
kon s t i 11 ic i j os 

laši, nes

nebegali priJ^H^H 
reikės ekstra tarhmĮH 
narių moterų butų ji 
priėmimas nežiūrint 
žiaus butų? Trečias dalykas, tai i 
permainymas posmertinių mo-1 
kesnių, kaip žinia, pirmiau na
riui mirus kiekvienas narys mo
kėdavo P<> vieną doL, o dabar no
rima padaryti taip, kad iš kasos

........... ..  . .......................... - ■ I H» I ■ ■ ! ■ ........ ............. ....

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė-
Ii ji i, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly
W. .L Stankūnas

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI. 

Chicago, III.
90 •■i.i’fu }

skaičių, 
baltinės

■ĮPTi, kad 
K-aiigystę 
kokio am-,

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

. Kaina metams Ameri
koj ir užs. ?3 
tų $1.50.

pusei me

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėn b ir drau
gams.

“Kultūros” o-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

IMPERFECT IN ORIGINAL I
_____________________________________________ L

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Roulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St.,

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tol. Lafayette 6154

Valandos nuo 10 iki 5:30 utarninke, 
ketverge ir subatoje, nuo 10 ryto iki 

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

Jonas Gurzdas
Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nąuji armijos ir kitokios išdirbystes 

čeverykai.

3956 So. Rockwell St„ 
CHICAGO

TOWN OP LAKE
BAZINIAI PEČIAI

Kaina $49.98
Geriausios rųšies gaziniai pečiai dėl 
virimo ir kepimo už labai prieinamą 
kainą $49.98. čia dideliu pasirinki
mas. Ateikit ir persitikrinkite.

Peter Barškis, Fumiture 
Store,

1748-50 W. 47th St.

A UD11ORIUM
CHOP SUEY

Valgiai yra geniausi ir malonus 
patarnavimas, 
visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3802 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Phone Lafayette 3868
DR. P. L. CHADOVICH 

DENTISTAS
Gydau dantis modernišku budo. 
Kaina nebrangi. Darbas garan-, 
tuotas. Valandos 9 iki 12, 1 iki 5, 
6 iki 9. Nedelioj pagal sutartį. į

4204 Archer Avė.

, Geriausia muzika 
Vieta dėl šokių visada. WEST SIDE

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, I 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
HĘNRY RHEIN’S 

LAIKRODĖLIU KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

KAM DREBĖTI?
Įdėkite į savo namą duris ir lan

gus sYi audros apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite puse, 
amt savo anglių.

Audros sasli niiora 
pėdos aiij-šl niuo, ;,u ? Lmj^BmMHMMI 
tai $1.98.

Mes turime HM) 
išsirinkimo.

Kombinadijos šturmo irWBB^ 
toliais durys, 2 pėdų 8 colių per G 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50.

Mes turime 6 skirtingus stylius 
ir 7 mierasl kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
• 2901-25 So. Halsted St.
Prieš Mark White Sąuaro

rėdaly Krautuvė
laikom vyrų, moterų ir
■MhJahis geros rūšies ir

pigiai. Kiekvienas
IIPMĮS užaguėdiiihis.
I^Bhdarg's ir
HR*ikelis Co.

Halsted St., kamp. 32 
CHICAGO, ILL.

BRIGHTON PARK

st

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausia ir soniausis lietuB||||| 
kriaučius ant West SLIės.W|H|

2230 W. B2nd Street,
CHICAGO. ILL.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiH

Si MICHELIN TAJE-

VISOKIOS 
MENYS DEL 
TO MOBILIŲ, 
nom Tajerus ir 
teris.

Phone
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
/ 1702 West 47 Street

BATTERIS, 
REIK- 

AU- 
Tai- 
Bat-

ard 1787
bflfeKUS

■
/''h -■;•••

■HUMĮBr st riM-i.
ill.

v leuaumai unpui luolujai 
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiame sekamas kainas:

Williams & Yanchus 
4140 Archer Avė. 

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
Didelis pasirinkimas įvairių dalykų 
ant švenčių. Musų čeverykai garan
tuoti

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2314 W. 23rd Place, Chicago, Iii. 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 

giausia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
o mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Canal 1271-12199

j ĄyI --. - - -----
Benošiaus Aptieka

G. Benošius, R. Ph.
Telephones Boulevard 0342-0844 

1616 W. 47th Street 
Chicago, III.

Išpildome visus receptus teisingai.

rykus
čeve- 

dovanas
J, Kekers • 

čeverykų krautuvė 
2422 W. 47th St.

LIETUVIŲ APTIEKA
Anl West Sidės 

2059 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7587—7588

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.

A. Wossel Monry

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų

v adreso.

Grynų baltų žąsų, svarui .......  98c.
Rankomis supaišytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago, III.

APRĖDALŲ KRAUTUVE

Mus speciališkumas yra viršutiniai 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 South Halsted 6*.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lome ,dažome, prašiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Tol. Lafayette 0120

OTTO F. WESTPHALN
2506 W. .18 St.

Popieruotojast ir malevotojas. Visas 
darbas garantuotas. Sieninių popie- 
rų turime stake. Ateikite arba ra
šykite, mes suteikime sampelius.

TOWN OF LAKE
SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJIENŲ APIELINKE

INTERNATIONAL
MUSIC STORE

3901 Archer Aye,
Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

Telephone Canal 6174
J. F. Kadžius

LIETUVYS' GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

bams, veselijoma ir krikštynoms.
668 West 18th Street,

Chicago, III. '

Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti, kad per

sikėliau naujon vieton į nuosavą na
mą. Norėdami pirkti, parduoti ar 
mainyti namus, lotus, farmas ir ki
tus biznius kreipkitės nes gausite 
teisingą ir greitą patarnavimą, o bu
site užganėdinti. >

F G. LUCAS&CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
> * ... ............................... .

Praktiškos Kalėda 
Dovanos

Del vyrų: šilkinės pančiakos. 
mufleriai, bath robes, pirštinės, 
sveteriai, kaklaraiščiai.

Mes turime didelį pasirinki
mą marškinių, geriausių Grigh- 
ton Parke.

Bankus moka 3% už jūsų pi
nigus, mes sutaupinsime jums 
4% ant jūsų pinigų. Klauskite 
musu anie tai. ___

ANTON J. STUPAY
4220 Archer Avė.

_______ ~.——— - - ——«—

Praneša visiems lietuviams, kad 
turime didelį pasirinkimą muzi- 
kališkų instrumentų; kaip tai:

Pianų, Columbia Grafonolų. 
žinote, kad Colum,bijos Grafo- 
nolos ir rekordai yra • geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun
čiame į visas dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome'ir 
dirbame visokius muzikalius in
strumentus. ' Parduodame ant 
engvų išmokėjimų.

nternational Music Store
1722 West 47th St,

CHICAGO, ILL.

LIEUVIŠKAS KOTELIS nau
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl darbi
ninkų apsigyventi, vyrams ar
ba moterims; su valgiu arba be 
valgio $3 ir $4; $8 į savaitę su 
valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriškas siuvėjas. 
Valome, prašiname ir dažome

1622 S. Halsted St.,
CHICAGO

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
' pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite
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Nunuodijo lieluvį
Lietuvis Žalimas nunuo 

dintas aršeniku
Jo viduriuose rasta daug 

niko; susirgo pavalgęs 
bos. Jo pati, su kuria jis ban 
dęs skirtis, tardoma.

!* ' . J t
užt^RtUĮm įniko pa- mirtis nieko nereiškia. Prašo lymas bus atiduotas piliečiams noti didžiausias, net ir mirties.i ... .... .. .. . . . . i__ ____neturėjo'

daryti nuodugnią * diognozą ir jūrės rasti juos kaltais, 
pasiuntė savo daktarą. Dr. IfV Gynėjo advokato žodfe.. 

t*;!*' i, ' U i :

nubalusuoti sekamą pavasarį.
I , ;

__ f-- ...i.......... t.-r- . ■ 1

bausmes.
Adv. Jurgelionis nurodė, kad

Pavieto taryba nutarė paskir- Europoje veikia juridinė sistema Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
į)r. Por- Prie jury’ės 4uolų prieina jau'- ti pavieto sveikatos tarybą, kuri 

,,cs nickurie dalykai pasirodė ras advokatas ir tnįmpai išdėsto rūpinsis pavieto sveikatos irei- 
nužiurėtini ir jis išėmė felio- savo argumentus. Jis pasisakė kalais ir sanitacija. Tarybon 
nio vidurius ir atidavė juos esąs dar neprityręs. Apgailėsta- įeina Dr. Wm, A. Evans, miesto 
chemikams ištiri i. Dr. Wil- vo, kad tėvai, delei neturto, ne- sveikatos komisionier. Dr. Bun- 
lianr D. MeNally padarytas galėję nusisamdyti savų advo- desen ir penki kiti daktarai, 
cheminis aniilizaš parodė, kad .katu. Mrs. Gaesslen čia nėsą, 
viduriuose butą tiek aršeniko, bet jis tikisi, kad tą moterį po- 
kad jo butų užtekę dešimties 
žmonių nu nuodijimui.

Vakar pus lietuvį graborių 
I. J. Zolp, 4603 S. Marshfield 
Ąvc., turėjo įvykti koronerio 

arše- eismas, bet lapo atidėta^ 
sriu- ’ orns dienoms, nes policija 

ri nuodughlau i 
i iyką ir surasti kaltinihkus

nesnę egzamiinaciją.

ke-
uo-

Prieš keletą dienų gana urnai | 
pasimirė lietuvis Dominikas 
Žalimas, 35 m. amžiaus, gyve-i 
nęs prie 4804 S. Lincoln St. 
Dabar išėjo aikštėn, kad jis 
mirė ne nuo natūralūs prie
žasties, bet nuo aršeniko. Po
licija tad areštavo jo jauną 
pačią Bernice, kuri dabar yra 
kamanlinėjama. Ji, sakosi nie
ko nežinanti apie • nuupodiji- 
mą jos vyro. Bet ji vistięk bus 
laikoma iki koroneris neišneš 
savo nuosprendžio.

Velionis Dominikas 
Pu Įima n kompanijoj. Jis moki
nosi ant osteopato, nesenai bai
gė tą kursą 
prie 
vių,

Chiropractic The Master 
f Raktas Kuris Atidaro 

Quris i Sveikatą
SUIRIMAI bik> vienos 
Hekanėių Rali pn- 
eit) nuo NH-T’-VOS yri- 
spaudimo nyffarkauiio

/” t-Auliukate:
-------- ^SMEGENŲ

' -----AKIU

^^S^iNOfilES
GERKLES

teismų, kuri, yra įsteigta Rymie
čių. Jie surašė įstatymus ir j- 
vedė teismus. Anglijoj tą for- 
rr^ą pnėmė kitokiu budu, žinomą 
kaipo “Common Law;” tai bu
vo paprastos civilės bažnyčios 
teisės. Anglijoj advokatai tu- _ __________
ri vartoti lotinų kalbą. Visi žo-į Atidarius susirinkimą raštinin- 
džiai paeina iš lotynų kalbos. ' ’ * ’

Louisana valstijoj, teismai ve- tarimus iš praeito 
darni kaię Franci joj. Teisėjas ’ ’ ‘ • -
turi daugiau galės nuspręsti či- 
vilės tiesos; daugiau'-negu com- 
man Jaw. Jury yra vadinama 
Europoj pi’isaikintais teisėjais. 
Kitados užteko dviejų liudininkų 

Vakar jis dėl Jurėfe civiliame teisine. Ang
lijoje 12 teisėjų galėjo, be tei- rų Draugijos. I

talpinta šešiems metams našiai- naujai išrinktais municipaliniais sėjo ir liudindininkų nuteisti \ Komisija išdavė raportą nuo 
prasikaltėlį kriminaliuose daly- įvykusio baliaus 22 d. lapkričio, 

1 kuose. Visi sprendėjai buvo po- Mildo; svetainėje. Vakaras pa
nai. žmogus buvo teisiamas jo vyko gerai ir Susivienijimui li- 

buvo nuteisti pono. Atsirado teisėjai, kurie ko pelno $107.06. Susivienijimo 
pirmipAkąsi B. Butkus paačia- 
vęs komisijai už jos pasidarba
vimą dėl baliaus, užsipuolė ant 
raštininko A. Lazdausko, buk jis 
nepridavęs /aiiaus darbininkų 
sąrašoj bet, raštiniu< s paaiški
no, kad- jis tą sąrašą buvo paga- •f ■ * • V * ■■ • .

Frank A. Tasello, 1908 W. Di- 
mi.rtimis teismas jau nuteisiąs Vision St., gal mirtinai liko pa
vaikščioti po peklos gatves.

Valau lute stoJo prieš teisiną.
Vakar prieš piet, Ona'Yala- 

niutė užėmė liudininkų kėdę ir 
atpasakojo savo 'gyvenimą ;jr 

Jį moki
nosi ir buvo namie iki tėvai ne
išsiskyrė. Paskiau ^buvusi pa- užėmė savo vietą kartu su kitais

šautas, kada jis bandė pabėgti jo 
automobiliui susidūrus su kitu 
automobiliu.

susirinkimas. ?»- u* Tikisi apie 
Kalėdas atidaryti Auditoriją.

Lapkričio 25 dieną Mildos 
svetainėje įvjyko Susi vieni j imoj 
Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto mėnesinis susirinkimas.

ištirti visą da- balandžio 17 d. įvyki.
į šios i -------------------

Chicagos miestas turės dabar 
ir vieną negrą, teisėją, Albort B. 
Gccirge. Jis yra pirmas negras 
teisėjas Chicagoje.

kas A, Lazdauskas perskaitė nu-
► susirinkimo, 

kurie tapo vienbalsiai priimti.
I susirinjcim^ neatsilankė se

kamų draugijų delegatai: Jau
nų Lietuvių, Amerikos. Tautiško 
KJiubo, Jaunų Lietuvių Kliubo, 
Lietuvos Mylėtojų Draugijos,* 
SLA. 36 kp. ir Lietuvos Duktė- ’•

I. X. . , A

a;

SPlNt OF 
MAT.'

WN’&penų
V^LlLVO >
|Wsalpgiles

\\V BLUŽNIES
WlNKStŲ
VPLONŲJŲ ŽARNŲ 

X'DIDŽIŲJŲ ŽARNŲ 
S>LYTINIŲ ORGANŲ 
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Valanių Byla
PABAIGĖ BYLOS NAGRINĖ

JIMĄ; PRASIDEDA ADVO
KATŲ KALBOS.

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

3462 So. Halsted St.'teisėjais.
v - ....... ,.

Mrs. Sebella Nitti Crudelle ir 
jos vyras, kurie I 
pakorimui už nužudimą jos pir- galėjo duoti jūrėm paliepimą, 
mo vyro, liko visiškai paliuosųo- kad nubaustų. J<ų pr saikintie- 
ti, augščiausias teismui įsakius b i teisėjai žmėgir išteisino, tai 
;šnav.jo pernagrinėtĖ jų bylą, teisėjas galėjo’ j ui į pasodyti ka- 
Antiu sykiu ne nebuvo juos, bahr lejiman. Jie turėjo nuspręsti, 
(loma teisti ir kaltinimą priėš

čių prieglaudom Vaikščiojimu 
gatvėmis užsiėmusi dėl to, kad 
neturėjusi nei ;pinigų nei darbo.*

Savo įaimei ar nelaųhęi, ji y- 
ra skaitoma svarbiausiu asmeniu 
byloj. Bet jeigu jury juos ras 
kaltais nužudyme Mrs. Gaesslen, 
tai, žinoma, atsakomybė puls ne 
vien ant Onos Valaniiitės. Jei 
kalti,, tai visi lygiai kalti,, n ____  ___ . _

—Reporteris. jut>s panaikinta, kadangi valsti
ja nebeturi užtektinai įrodymių.

.. ....    : i ’ A C .

na i
Physical Health Institute

DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O, N. T.

Gydau įvairiais ligas, o ypatingai 
ižsisenėjusias, be vaistą b opera 
•ijų. naujausiai? budais

<204 Archer AyeM Chicago. III 
Brighton Park, 2-rų tūbą, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare 
N A<tel dieniais 9 iki 19 pie*a

Telephone I S ayettv 4543

Po dviejų su viršum savaičių, 
pasibaigė garsios Valanių bylos 
nagrinėjimas. Dar dieną, kitą 
ir užgirsim jūrės galutiną nuo- 

Nors šioj byloj neda
lyvauja žymus advokatai, ,(inors 
kaltinamieji yrą, paprasti vai
kai, vienok byla patraukė visuo
tiną atidą. Publikos niekad ne
trūksta. Visi didesnieji Chica
gos laikraščiai turi paskyrę re
porterius, kurie diena iš^ dienos 
seka bylos eigą.

Netikėtas žingsnis.
Pačioj bylos nagrinėjimo pa

baigoj, valstijos prokuroras stai- 
V ga pakviečia į liudininkų suolą 

A? Gordoną, apie kurį tiek daug 
buvo kalbėta teisme, tarp kitko, 
jog jis norėjęs nužudyti Mrs. 
Gaesslen. Jis gyveno Detroite, 
iš kur prokuroras jį pašaukė 
pasiųsdamas maž daug tokio tu
rinio telegramą:

Atvažiuokite į Chicagą sku- 
Jusų buvimas (reikalingas 

kaltinimui keturių žmogžu- 
Kelionės lėšos bus valsti- 

padengtas — Robert C^owe. 
Gynėjų advokatai A. Gordono 

visai neklausinėjo, nes jis atga- 
h», ‘Volterai- tentas tik tam, kad parodyti, 
lauke. Ilgai jOg nesislapsto ir nesibijo 

teisme.
Prokuroro kalba.

, ; 4Prendį. 
dirbo

ir atidarė ofisą 
47 ir Ashland Avė. gat- 
kur gydė žmones vaka-

Jo pati >įra“12 metų jaunes
nė už jį. Jiedu apsivedė liepos 
I d. ir nuo pat hpsi vedimo pas 

juos prasidėjo barniai ir nesu- , 
tikimai. Pasak Žalimo bieplio 
Bruno, 3945 S. California Avė;/4' 
spalio 7 d. Dominikas apleido 
savo pačią. Už kelių savaičių 
jiedu nuėjo pas advokatą Ro- ’ 
gan, kur Dominikas 
apie gavimą perskirų 
tojaus jo

tęiravosi 
Ant ry- 

sas

M’ j V- 
tis, 
kartu 
pus 
pačiai, 
Jauti per.1 k’r 
į vidų, o Alt___ _
tis pasiliko laukti 
laukus, pasak Volteraičio, iš
ėjo Dominikas ir pranešė, kad 
jis vėl bandys gyventi su savo 
pačia. Tada jiedu sugryžę na
mo.
♦Pasak policijos, ant ryto-jury ir pasakė užbaigiamą kal- 

jaus Dominikas telefonavęs sa- bą. Ji buvo patiekta gražioj ir

Užbaigęs įrodinąjimą 
prokuroras pirmas stojo

stoti

faktų, 
prieš.

ęnočoln'nkac Knrnf? nri- Pereit4» iapkri$6K menesį, au- ^PGOUIILIIMO IVUIOU pil „tomo! iiiai Chicagoje užmušė 71 
dn97flin nrin kaltlK žiwų. Tik vienas mėnuo šie-

uip(l£li|lų pilu RGIIuu njet viršijo savo mirtingumu
---- ■.— ■■ lapkritį, būtent rugsėjo menuo, 

užmušė 75Spešelninkas Leo Korelz, ku- kada automobiliai 
?is užvakar liko atgabentas iš žmones.
Kanados, pranešė valstijos 
prokurorui, kad jis teisine pri
sipažins prie kaltės, kad kuo- 

reičiausia viskas užsibaigtų 
r jis priimsiąs teismo paskir- 
ą bausmę. Esą tegul jo sūnūs 
>amato, kad prigavystės neap

simoka ir kad todėl jis1, jo su- 
uis, turi būti teisingas.

Koretz prisipažino, kad savo 
rigavystes jis pradėjo 18 me- 
ų atgal, išpradžių labai įrai

žoj skalėj, bet J
kimų praplėtė, 
urinko apie

’š tų pini 
ik $12, 
rba vra* 

itidavus juos
Jis tikisi gauti nii»ĮU. 

3et kiek jis ne gautų, janWm- 
’ u bus pergyventi kalėjimą, 
’reJungi jis serga veik neišgy
do]* a cukrine liga.

Smulkios Žinios
vo tetulei Martinkonienei, 4146 
S. Mozart S L, kad jis serga. 
Jis pavalgęs sriubos ir beveik 
tuojau pajautęs didelius skaus
mus krutinėję ir viduriuose. 
Už poros dienų Dominikas te
lefoną vęs savo broliui Bruno, 
prašydamas jį tuojau ateiti, 
nes norys panaujinti reikala
vimą perskirų. Bruno nepasis- 
kubino' nueiti ir Dominikas pa
simirė lapkr. 18 d., nepasima- 
tęs su savo broliu.

Ui keturių valandų po Do- 
miniko mirties jo pati pašau
kusi Dr.< II. L. \Vilson, kuris 
pasirašęs po mirties liudijimu, 
kad Dominikas Žalimas mirė 
lino plaučių uždegimo ir ne- 
phritiF. Koronerio raštine bet
gi iiiusprendū, kad Dr. Wilson

įtikinančio} formoj. Stipriu bal
su ir karštu temperamentu pro
kuroras pakartojo faktus, išlen- 
gvo eidamas prie išvados, kad 
keturi jaunuoliai nužudė Mrs. 
Gaesslen ir verti aštrios baus
mės.

Paskutinė uždanga užsileidus 
ir bylos nagrinėjimas jau esąs 
pabaigtas. Juiy dabar turi nu
spręsti kaltę ar nekaltų. Valsti
ja padėjusi daug pastangų išaiš
kinti šią žmogžudystę. Jai tas 
pasisekė —: kaltininkai surasti. 
Prieš jiŲ-y dabar yra visi reika
lingi Įrodymai. Ji turi be bai
mės ir sviravimo pateikti savo 
verdiktą. Mrs. Gaesslen turė
jusi teisės gyventi. Jaunuoliai 
sugalvoję pieną nužudyti ją ir 
t:i įvykinę. Jiems gyvenimas ar

kaip jiems prisuk3 teisėjas.
Adv. KL Jurgelionis nurodė, 

kaip bylas galima pralošti, kad minęs ir prieš balių atnešęs į ofi 
nevietoj kalbėsi, klausinėsi ne 
taip, j a:p tiesos veliju, tai nors prašęs kad paduotų 
n* Kaltas, gali būti apkaltintu, arba baliaus komisijai; o jeigu 
Advakacam taip pat-reikia žino- ofise kur nusimetė, tai ne rašti- 
ti, kaip ir ko klausinėti, jei no- ninko kaltė.
rimą te.-smą laimėti. j Neatsilankius Susivienijimo

Musų lietuviam, nuolat tenka direktoriui K. Dem/eYeckiui, ra- 
susidu.' tk su keblumais ir atsi-' portą, iš Chicagos Lietuvių Au- 
durti teisme. Jie privalo lanky-[ditorijos bendrovės išdavė A. 
ti Mokslo Draugų paskaitas, kad 
įgyti daugiau žinių apsaugoji
mui savo sveikatos bej gyvybės.

Sekmadieny, gruodžio 7 d., 
Raymond Chapel, 816 W. 31st 

temai ir jy laimėjimai g:
-----------  ftį,.kuri buvo nežinoma. Kada 

Lapkr. 30 d., Raymond Chapel Jųrės atsirado, jūrių gyventojai, 
įvyko Mokslo Draugų paskaita, pavojus žmonijai ir maistas, ku
tentoje:
Prelegentu buvo adv. Kl. Jurge-

są n padavęs p. J. Evaldui ir
B. Butkui

f . ''V’ , •
Buk manantis, neduok; progas v* 
sivystyt| < ligai. Tankiai Šaltis pa 
gauna, skauda gai\&, ’u^kietėjim-a* 
vidurių, { jaunos ak£s, *nervuotab, 
jaučifiįjpšustingęs, reumatiški skau 
dėjimai 4r t. t. Ntio tokių apsireifi 
kiipn rę^a būt atsargus ir atei 
tyg įrfdai daug blogo.

' šiandię jUi,i yra reikalinga pasi
matyt• su chiropraktoriu ir buk 
•4VGilc<L3 • ‘<*>

-------------------------
Kili l t t,v* V.
... .Air...

1 1 \

Or C Yucius, D C., Ph. C
.♦159 — 21st St. ir Leavitt, Chicag- 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 v&l. vai

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

.................... j »■' > 1 i1’111....... . ui

Lietoviu Rateliuose

Teismų atsiradimas, rį duoda juros. —Rep.

lionis.
Lafi^ded

Jmd
t paskaitą James 

gražiai sugrajino 
grąžui šmotų.
p-lė Emilija

I porą
Panavo 
skaitė.

įžanginę 
senovės

. Karalius pasakė 
prakalbą, nurodydamas 
laikus, kuomet jokių teismų ne- 
’tivo, Pasak jo, 
kai, kad teismai bus nereikalin- gamintų valgių bazarą. Bazaran 
gi. žmones dorai gyvens, ne- yra prisiųsta iš Kauno prieglau- 
skriaus vienas kito ir t. p. dos įvairių našlaičių rankutėmis 

Adv. Jurgelionis- nurodė, kad dirbtų dirbinėlių. Taipgi Ameri- 
giliojė senovėje nebuvo teismų 
Jie atsirado su karalių pradžia

Komitetas Lietuvos 
Šelpti šiandie atida

rai ateis lai- 10 įvairių rankdarbių ir namie
Našlaičiams

Zalatorius. Jisai ' pranešė, kad 
Auditorium budavojimo darbas 
eina visai prie užbaigimo ir apie 
Kalėdas gal bus galima apvaikš
čioti Auditorijos atidarymą, ir 
kvietė visas draugijas rengtis 
prie tų iškilmių.

Taipgi buvo svarstoma apie 
draugijų valdybų ir jų delegatų 
nelankymą Susivienijimo susi
rinkimų. Kai kuris delegatas at
stovauja kelias draugijas, o ra
portą iš Susiv. darbuotės neiš
duoda nė vienai savo draugijai.

Susivienijimus visą tą reika-j 
lą apsvarstęs nutarė a'tsikreipti| 
laišku į kiekvieną draugiją ir 

•pareikalauti, kad išrinktų po 
tris delegatus, apart valdybos, 
ir prisiųstų Susivienijiman 1925 
metams. Susiv. susirinkimai yra 
laikomi kiekvieną mėnesį pasku
tinį utarninką Mildos svetainėje.

—Delegatas.

Bankierius Hugh A. Stewart, Buvo teisiami ir baudžiami žmo-
8515 S. Paulina St., kuris prie 
savo namų nušovė detektivą ir 
du datektivus pašovė, koronerio 
teismo liko išteisintas, nes tapo 
įrodyta, jog jis manęs, kad tai 
yra plėšikai. Tečiaus jis vistiek 
tapo areštuotas ir kaltinamas 
pasikėsinime nušauti du sužeis
tuosius dętektivus, bet tuojaus 
tapo puliuosuotas užsistačius 
$3,000 kaucijos, šiandie bus jo 
teismas.

Pavieto taryba nutarė pirkti 
Bridvvell kalėjimą ir paversti jį 
pavieto kalėjimų, kaip tą reko
mendavo bankieriaus Joseph R. 
Noel komisija, kuri kalėjimo 
klausimą svarstė metus laiko. 
Jei bus susitarta su miestu apie 
to kalėjimo kainą, tai tas pasiu-

nės i *’ bažnyčių, net katalikiškų
jų. įvykus kokiam nesusiprati
mui, ar skriaudai buvo tyrimai: 
degino rankas, eidavo muštis ir 
t. p., kuris stipresnis, kantres
nis, tas palikdavo teisingas ir 
teisus. Už vogimus buvo mir- 
ęia baudžiami! Teisdavo vagį 
vietiniai ir jį užmušdavo. Įsta
tymai buvo ir pasiliksią tik pa
pročiais. Paprotys yra daiktas, 
kuris parodo, ką turi daryt, o ką 
ue, idant būti teisingu žmogumi. 
Karaliai, išduodavo įstatymus, 
piskirdavo teisėjus ir bauzdavo 
už prasižengimus. Pirmaisiais 
teisėjais buvo karaliai ir kuni
gai. Karaliai, kaip ir dabarti
niai prezidentai turi aukščiau-, 
sias teises. Jie net prisaikintų- 
jų 12 teisėjų (jury) gali dova-

kos moterų ir vyrų įvairių išdir
binių ir Chicagos biznierių dova
nos. Tų, kurie dar neturėjo pro-
gos, bet norėtų dar prisidėti, la
bai meldžiame aukas ar išdirbi
nius svetainėn atsiųsti.

Bazaro valandos 3 ir 4 d. 
gruodžio nuo 7-tos iki 10 vai. 
vakaro 5 ir 6 d. gruodžio nuo 2 
vai. po pietų iki 10 vakairo Ray
mond Chapel svet., 816 W. 31 
Str.

Labai jneldžiamte visus prisi
dėti prie šio labdarybės darbo, 
nes labdarybė yra prakilniausias 
darbas žmogaus gyvenime, kurį 
dirbdami nevieną likimo nu
skriaustą sušelpsime ir paguo- 
sime nuvargusią sielą. Taigi visij 
sutartinai dirbkime šiame pra
kilniame darbe — šelpkime naš
laičius kiek galint pasiaukodami.

Po bazarui pilna atskaita tilps 
vietos laikraščiuose. Chicagietė.

Juozo Shato Laidotuves
Nors daug aukų automobiliai 

su savim nusineša, bet dar galo 
jiems nematyti, neg kasdien vis 
dauginus ir dauginus žųsta nuo 
jų. Tas pats likimas patiko ir 
Juozą Shatą: nusipirko mašiną, 
kad galėjus smaginus laiką pra
leisti, nes vos dar buvo sulaukęs 
32 nietų amžiaus, o darbą dar 
įmąnomą turėjo, nes buvo kepė
jas, tai gavo irgi nemažą ... kes- 
tį ir galėjo smaginus gyventi. 
Plačiau apie nelaimę nerašysiu, 
nes jau Naujienose buvo rašyta, 
tai tiek turiu pasakyti, kad ta 
nelaimė įvyko ne por girtuokly- 
bę, bet visai per kito neapsižiū
rėjimą; jo automobilius sugedo, 
tai jam gale stovin kitas karas

(Seka ant 8-to pusi.)

' y .
Yra labai daug klai

dingi: nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatų.

DR. J. M. F1NSLOVV, 
Chiropractor

1645 VV 47 St.. Chicago, UI.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va- 
<Hi-e Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

G E H b Naujienų
VlCM'* ' tkaRylOju 

jruSorji) ^irkutių
lt) į 4UHo>

N >»u jlflio*

" — . r..r 'u.. . vi;;-------- ”T

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės’ 
Naujienų kablegramų 

, sistemą.

Mr. I. Knovvitt He's always ready to do a person a good turnl By Thornton Fisher
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(Seka nuo 7-to pusi.)

taip trenkė, kad velionio koją 
sulaužė ir vidinius taip sutren
kė, kad operaciją darant užmi
go ir užmigo amžinai. Nelaime 
įvyko 22 dieną lapkričio, o mirė 
25. d., tai dar tris dienas velionis 
gyveno. Velionis buvo nevedęs, 
bet laisvų pažiūrų, nuolatos skai 
tė Naujienas ir priklausė prie 
SLA, 36 kp. ir prie vietinės Lie
tuvos Mylėtojų draugijos, bet 
prie palaidojimo kaip pirmoji 
taip ir antroji nieko nesirūpino. 
Kodėl?...

Velionis giminių čia neturėjo 
tai draugams prisiėjo rūpintis 
palaidojimu; daugiausia pasidar
bavo velionio palaidojimu panelė 
Lucija Selinsite, taip ir kiti. Ve
lionio karstas buvo labai gražinį 
gėlėmis papuoštas, kas nemažai 
kainavo jo draugams ir drau
gėms.

Laidotuvės įvyko 29 d. lapkri
čio. Jš namų su muzika išlydėjo 
ir daug automobilių palydėjo i 
Uetuvių Tautiškas kapines, su
teikdami paskutinį patarnavi
mą, nes velionis buvo ramaus 
budo vyras. ~ '

Velionis paėjo iŠ Biržų parapi
jos ir Lietuvoje paliko tėvus, 
brolius ir seseris. Jungt. Valsti
jose išgyveno apie 12 metų.

Ilsėkis vargdieni čia 
dos! —S. A. Dementis.

ant visa-

Cicero
Draugystės Lietuvių Tvirtybė 

kalakutų vakaras įvyko lapkr, 
26 d. Galima sakyti, kad vaka
ras nu v o sėkmingas. Nors publi
kos Buvo mažai, bet viskas ėjo 
tvarkiai. Draugystei liks keli de- 
sėtkai dolerių pelno. Valtie Drau 
gystės tariu ačiū visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie to vaka
ro. .,; J Sekt;ee K, P. I).

neins, draugam;
jniems už taip skaitlibgsĮ daly
vavimą laidojime 
kurio laidotuvės

>ąžysta- 
ą daly- 

mano vyro, 
jvyko lapkri-

savo gimines,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, 1X22 S. Peoria St.

Moteris, dukterys ir sūnūs.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
boriai Butkus ir Zolp.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę .

Kaina $60
i uomi padaryti didelį smagumą 
uats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susi rašinėji ' Ir 
zreičiau galėsi parašyti lai 

kitą, negu su ranka. (
<la, parankiausia ir dalikatniauria 
.aėinėlė su lietuviškomis raidėmis 
alutyje. Galima ir angliikal r»-

Li

G aunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

DR.HUMPHREYS*

ireita pagelba nuo

INDIGESTIOH

— Kas gero girdėt, p. 
ni? — paklausė draugas 
go.

—įEime kartu, o sužinosi 
daug netik gerų, bet ir blogų 
žinių. į

Jojus valgyklon prie stalo bu
vo žmogus, kuris skaitė lig 
grekišką laikraštį.

— Duok, ponuli, karštos ka
vos, nes yra šalta.

Ponas paėmė du vartotus 
stiklus, pažiurėjo ir pripylęs 
vandens padavė. Nepatiko tvar
ka ir užsimokėję, l>et negėrę

Bub- 
drnu-

♦
Važiuojam gatvekariu. Se(di 

diktas vyras, vienas sau, persi
kreipęs užimąs trijų vietas. 
Niurnėjo, niurnėjo ir prakal
bėjo: “Eikite visi į peklą” ir 
I. p. Jis, tur būt, sirgo ar bu
vo girtas. / ,

v

Beeinant, juo artyn, juo gar- 
syn pasigirdo grinčioj lietuvių 
labai garsi kalba. Kalba net 
keli kartu, kaip žydų bažnyčio
je. Pastovėję pa tyrėm,, kad 
lengvai ir tykiai kalbėti jie ne
mokėjo. •

gražus automobi- 
matyti Adomo su-

Važiuoja 
liūs. Jame 
nųs ir Ievos dukterys. Durnai 
rūksta, daina skamba; “Išgė
riau septynis, dar gersiu devy
nis.. .”

♦
Stovi stulpas, prie jo pakar

tas komunistų kandidatas į 
prezidentus ir .rašo, kad bal
suoti už Fosterj. Laukia žmo
gų?., kad kas jį pasodintų ant 
buržuazinio sosto.

čios. Tadą išnuomavo net reli 
gi šk.i om j nod vei dži am, kurie
pamaldas tenai laikydavę; Įsi- _
leido ir italus fašistus, kurie rqs vakaro rengimo .komiteto sii- apiclinkę 
susimušę,* kad net stalus it 8 y y,
krėslus susidaužo į .vieni kitų komiteto narini susirinkti i Nau

jienas. —A. Kemėža.
. - l; .

LSS. 137 kfr. susirinkimas_ bus 
s 

.... .  i ir 
pirkėjai kiti svarbus reikalai. Visi nariai

kviečiami . KAMBARIS rendai vienam, vy-
----- - rui be valgio. Vieta gera gyr 

Kreipkitės 1 lubos
931 VV. 33 PI.

galvas. Buvo ir šaudymosi. 
Policija turėjusi darbo, kol už- 
grūdo ligonines ir kalėjimus.

Dabar jau bonų 
pradėjo, rūpintis kaip išgauti 
savo sunkiai uždirbtus dolerius 
iš tų darbininkų kJcsos “išga
nytojų”, nes girdėjo, kad jie 
norį namą i 
lengva nupirkti, bet parduoti 
labai sunku, nes jų priešai-bur- 
žujal, kurie turi pinigų, neper
ka, o jųjų broliai bolševikai 
pinigų neturi.—Rep. '

LSS VIII Rajono ir L. S. J. Ją- , IEŠKAU kambario apie 18 gatves 
.. ... 1 ’ ,i prie mažos šeimynos.

Ketvirtadieny, Geistina kur nevartoja svaiginamą 
Malonėkit visi gėrimų. Sn valgią ar be valgio. 

Meldžiu atsiliept, laišku.
S. GANCER. 

765 \V. Tildė n Si.
.!■. .'■'.'U.1.'..' ..'J'J-.'J.JLI!---------- •

SIŪLYMAI KAMBARIP

LUNCIl RUIMAS aut. parda
vimo visokių tautų apgyventoj 
apielinkėj. Pardavimo priežas
tį ,p*atirsite ant vietos.

728 W. ,14 Plnee

4 d. gruodžio, Strumilos salėj, 
vai. vak. Yra baĮsavirno blankus t 11. _ i. s % f i,.!

Raliuną Balių rengia Lietuvos Dūk- vertimui, 
terų Draugija, šubatoj, gruodžio 6 d.,

■ . - L 1924, Mildos svetainėje, 3142 South
parduoti. Buvo, Halsted St. 1 ' •

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

RHKjTDARlSy
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka, jau-

PAR DA VIM UI restau rantas, 
geroje vietoje. Parduosią todėl,' 
kad turiu kitą bizni.

AMERICAN LUNCH, 
148 W. 69 St., 

Phone Triangle 3061
PARDA VIMUI aptiekar ge- 

riausia aptieka Bnghton Parke. 
Turiu parduoti šią savaitę už 
pasiūlymą. Yra geras lysas, pigi 
renda. Del sutarties ateikite po 
5 vai. vak. Lafayette 1671.

MORTGEfi!Al -PASKOLOS
ANTRI MARGIčIAI

Am jrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

> Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

11 So. La Šalie S't., Randolph 2124 
1405 Roanoke BĮ d g.

Atdara subatomis iki 5 v po piet.

M-

MOKYKLOS

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

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

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizaciją, draugiją, kuopą, 
kliubą, chorą ir ratelią sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetą susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi višą organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių biznišką parengimų: 
balių, teatrą, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigą (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimu^ 
reikia mokėti 70 centą už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
ną ir colių neaprubežiiiojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujieną administracija.

6. Visi pranešimai. nqr 
pinti į sekamos dipąds, 
būt priduoti ne včlįą^Jj 
vintos Vai. vakar

V M ka<’ kalbSti «erai »n-
dien anksti iš ryto savo namuose gliškai.
— apie tai malonėkite pranešti. 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Hąlsted 
St. Tel. Boulevard 9663. l'aipgi jei 
tamst}) nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir ki(ą laikraštį, praneš
kite irgi mutns — mes aprūpinsi-1 
ine bile lietuviškais laikraščiais.
jis nuo 5-kiųt iš ryto pradeda ap-1 
rūpinti savo kostmnerins “Naujie-1 
norns”. —Aušros Knygynai.

( * # i
Pirmyn Mišrus Choras laiko dai

nų prąktikos kas .antradienį Lino-į 
sybes svet.. 1822 Wabansia avė., 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra-; 
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes ti restauracijoj, 
turime prisirengti prie veikalo Pa-Į 
baigtuvės”. Lošimas su dainomis sąlygos, 
įvyks .lapkričio 29 d., Cicero dėl • 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 1841 So. Halsted St. 
trumpas. Drangai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti. Turinti reika
lą prie choro meldžiami kreiptis 
vpatiškai antradieniais arba laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 VVabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

443 H. 43 St.

REIKIA 6 moterų sortavimui 
regsų. Gera alga, nuolat darbas 

Musų žmogus patyręs tame darbc, Ateikite pasirengusios į darba. 
jis nuo 5-kią iš ryto pradeda ap-i

PARDAVIMUI kriaučių šapa. 
Vieta išdirbta, darbo užtektinai, 
garu šildoma. Nupirk si t pi
giai. Kreipkitės

749 W. 31 St.

H. Dray, ' 
144'1 Blue Island Avė.

REIKALINGA veiterka dirb-
Geros darbo

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Klaidos padarytos paskelbimo, turi1 
<ut atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim- į 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- k 
ų draugui prašomi pranešti Naujie | 

ių ofisan apie eli_

FASAKGA.
rfESIGARSINANTIEMS

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

Km. 703.

sa-

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatesen, labai geroje vietoje.

1148 So. Jefferson St.

AUKSO MAINOS
Parsiduoda bučernė Ir groserne. 

Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nšino, loto ai- automobilio. Savi
ninką galima matyti

E. G. LUGAS
1108 Archer

Lafayette 5107

kasdien.
& CO.

PARSIDUODA pulruimis iš 5 sta
lų. Geru vieta, geras biznis. Par
duosiu’ pigiai. Važiuoju į Europą.

1267 Roberts Avė.
VVHITING, -INI).

į ««- . visas 
Lietu-

>x -
Jonas Ginai tis iš Detroit, 

Mieli, aplanke savo brolį ('Iii-' 
eagoje. Jis daug papasakojo 
apie savo miesto gyventojus ir 
“iiolševikų namus,” Housc of 
tilo Masess, prie Gratiot^ir St. 
Aubiii gatvių.

Detroite randasi namai, ku
riuos karo laiku socialistai 
nuo vokiečių tautininkų nupir
ko. Renkant pinigus to namo 
pirkimui, buvo kalbėta, kad 

kiekvienas klesiniai susipratęs 
darbininkas pirktų šėrus. Kai 
kurie p-atikejo ir sukišo po ke- 
lis šimtus dolerių. Vietoje šė
rų gavo tik bonus, už kuriuos 
be 30 metų negali gauti pini
gus. Partijos vadovai, žydeliai 
ir pora lietnyių, kuriems visa
da trukdavo skambučių jų gy
vybės palaikymui nebuvo įdė
ję pinigų, tapo namo, savinin
kais. Jie prižadėjo perkantiems 
bonus sugrąžinti pinigus, kada 
tik jie pareikalaus. Ant bonų 
pažymėjo, kad jie mokėsią 4%, 
o pinigai busią geriau apsaugo
ti negu bankoje.

Susispietė riešai, lenkai, žy
dai ir. lietuviai. Lietuvių veik 
visos draugijos tenai susikraus-j 
’ė. LDLD., IJctuvių Dramos 
Dr-ja, Ateities Choras, Pilieti- ant Tovvn of Lake laikys priešme- 

.... r- • , , i-i-i tinį susirinkimą seredoj, Decemher 3, ms k bubąs, Seistllėm Kliubas 1924, 7:30 vai. vak. Mrs. LStųkienSs 
ir kiti.

Užėjo komunizmo laikai ir 
tie, kurie nebuvo komunistai, 
gavo “kiką”. Atsiradus “Dar
bininkų Partijai” namas suma
žino ir savo savininkus; Kurį 
prakeikė Leninas, ar Pruseika, 
fas, nors ir kažinkiek pinigų 
butų įdėjęs į namą, buvo pra
šalintas ir žadėto Žodžio nelai- 
kė-H?inigų nedavė. Dabar na
mo savininkais yra tik keletas 
bolševikiškų žydelių ir pora lie
tuvių, kurie neįsileidžia ir bi
josi savo bendrų extra kairių
jų. Iš namo išvijo Dramos

Chicagos I 
laičiams Sol p 
žarą gruodžio 
6 Rayinond Ch 
Meldžiame paau 
bazaro, kaip tai*, ran 
tnie gamintus valgius 
pelnas skiriamas sušelpiifF 
vos našlaičių. Kviečia vLsu.\ 

Rengimo Komisija.

Bridgeport. — S. L. A. 36 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie- 
nyj gruodžio 3 d., 8 vai. vak. 816 W. 
31 St., Raymond Chapel sve.

šiame susirinkime retkžs išsirėkti 
36 kp. valdybą, ateinantiems metams.1 
Būtinai reikia nariams dalyvauti 

. — Nut. rašt. J. Buragas.

REIKIA 10 vyrų ant farmos 
dnančius"Wbtreikis, I pi’ie daržovių, 20 mylių nuo Chi- 

(ant Naujienų darbininkai geriam cagos ir 10 bučerių prie išėmimo 
dėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nif apskelbimaik. ' 
Pardavimai savasčių, biznių, auto ,

uobilių, rakandu, kaiubąnų jiPŠkoji bloko nuo Robey ir 12 St. 
nai, apaivedimai, asmenų jieškoji-! .________ _
a ai ir 1.1, turi bųt ii kalno 

igu auna ' dpJtdbimai 
ji.imi, NaoJietlų administ^^^^M 

i,e<aę jų n^taipinti, 
rs jų teisiągthąo, ir 

gus, jeigu apskelbimo turinys než^ 
sakys etikos reikalavirhaiuo

i Nonntieji pasigdrdnt J sekamos dio 
uos Naujienas, ton įduot sa^o pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. v» 
kam

jautienos mėsos kaulų. Nuolat 
darbas. 2029 Grenshavv St.,

nt farmų, už augin
tum). Turi turėti 
b(). Farma verta 
įdirbamos žemės ir 
turi būt*geras vyras,

IKRAS ZVIRGDAS, 
Fountain, Mich.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pažystamij Sta

nislovo ir Domininko Paplauskių. Pa
eina iš Kauno gubernijos, Šiaulių pa- į vieto, Kui-ASnu 0a.ra.pl jos. Pirmiau 

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo I K/veno 253 CHnton st., Bin^hainton, 
......... N. Y., dabar nežinau kur jie būna. Jų 

pačių arba kas apie juos žino prašau 
atsišaukti, nes turiu \svarbų reTkalą iš 
Lietuvos. Pili, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilarikykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų šėrai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes-taip yra nu
tarta pereitam šėrininkti pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę Šerus tai prašomi atsi
imti aiisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

Jaunuolių Orkestros generalč prak
tika. įvyks seredoj, gruodžio 3, 7 vai. 
vakare , Mark White Sąuare salėj. 
Jaunuoliai bukite visi, nes reikia pri
sirengti prie koncerto gruodžio 6 die
ną, Meldažio salėj..

Eugenija Grušaitė, rašt.

Susivienijimas Lietuvių Organizaci-
tinį susirinkimą seredoj, Decemher 3, 

| svet. 4523 So. Wood St. Visi •atsto
vai turi būtinai pribūti, nes bus rin
kimas naujos valdybos ant ateinančių 
metų ir taipgi daug svarbių reikalų 
aptarimui. Nut: rašt. J. Yucius”

. Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininku ant Bridgeporto laikys sa
vo priešmetini susirinkimą trečia
dieny, gruodžio 3 d.. 7:30 vai. va-

REIKALINGAS duonkepys, 
! pirma ranka, — kepti duoną ir 
i biskvitus. \

Atsišaukite
850 W. 18 St.

PAJIEšKAU drauges Dalia Sugin-j 
taitė po vyru vadinasi Urbon. 
Dėsite atsišaukti, nes turiu 
reikalu.

JOE. J. SKIPvUS, 
P. O. Bok 3, 

Collinęville, UI.

REIKIA agentų pardavinėt ge
rų Kalėdinių parfiumų, Comp- 
acts, Kombinacijos setų, Laikro

dėlių, Importuotų auskarių. At
sišaukite dėl informacijų. Van 
Ogden, Ine- 1905 Van Buren st.

* J ' REIKALINGAS bučeris, ku- 
svarbūi1'^ supranta savo darbą ir. 

t \ kuris gerai kalba angliškai.
4311 Archer Avė.

AUTOMOBILIAIPAJIEŠKAU savo giminių ir drau-j 
gų su kuriais gyvenau sveikas būda-1 
mas, labai meldžiu, kad mane atlan- į PARDAVIMUI 
kytumėt. Dabai* randuosi ligoninėje?

KAZIMIERAS PAPLAUSKAS, ~
Cook County Habitai, Ward 54 
bed 30, Harrison ir Wood gat.

Locomobile 
Town Car, arba mainysiu ant lo- 

' to arba stubos.
7,04 W. 35 St.

Tel. Boulevard 8488
JIEŠKAU brolio Juozapo Bar

kausko, kuris ¥3 metų tam atgal 
atvažiavo Amerikon, gyvena Cni- 
cagoj. Malonūs atsišaukti laišku.

K. Barkauškaš, x
195 Doks St., Rearny, N. ,1.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST® 

lusų stogų prakiurimas užtaisomas
ka re', Mildos svetainėj. 3142 South ir garantuojamas už $4. Automobilių 
Halsted St. Visi nariai malonėki- trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-

linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.. 
Phone T.flwndalp 0114

te susirinkti laiku, kadangi bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams.

D. Gulbinas, rašt.
Northside. — Del parankumo north- 

sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinkę, vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienią į sekmadienius, j 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas. . „ , , , x «

rvio iFAiKac rbrn-d {>. AUvin Pata daktaras Antanas Montvidas.j RENDON 6 kambarių flatas karš- D-ją, Ateities Chorą ir Apsvje- dabar lietuvių kalbos pamokos tu vandeniu šildomas gerame padėji- 
Draugija. Nė UŽ pinigus ne- atsibus kas sekmadienis, kaip 9:80 P16’ Tame pačiame name, 4 

vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 kambarių flątas, karštu vandeniu

ISRENDAVOJIMlfl

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groserne, 

gera vieta, ronda nebrangi, lysas ant 
dviejų metų, pardavimo priežastis — 
liga. Pagyvenimui kambariai ant 
vietos.

Atsišaukit greitai.
.1727 So. Union Avė.

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

3600 Union Avė.

PARSIDUODA duonkepykla su 
ar be namo. Mainyčiau ant namo 
arba loto. Biznis yra cash, da
rantis gerą biznį. Turiu parduoti 
greit. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

1739 S. Halsted St.
Box 418

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Ne mainais.

5358 So. Robey St.

VALIMO ir dažymo istai

$350.00.
5521 S. Racine Avė.

Aos Draugiją. Nė už pinigus ne
duoda jiems svetainės susirin
kimams laikyti. Bolševikiški 
boseliai pasielgė ‘džentelmoniš- 
kai”. Board direktoriai nuta
rę paraše laiškus, kad išsi
kraustytų extra kairieji. Kui

* kurios draugijos pačios apleido, pamokas meno srityje, tai nepamirš- 
n. ._ -i • Wte prisiųsti savo vaikučius virš nu-I migli reikia, o svetaines tuš- roUytu laiku. —Komitetas.

Wabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka Kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias

IMPERFECT IN ORIGINAL

šildomas $50. Gražioj apielinkėj.
6530 So. Robey St.
Te!. Prospect 3926

RENDAI t ruimų fialas; yra 
elektra, maudynes; šviesus kam
bariai. Renda pigi.. Geistina, kad 
kreiptus tokie žmonės, kurieneuž
siima munšainu.

Kreipkitės:
827 W. 34 Place

TRUMPAM laike turi būti bučer
nė ir groserne 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.

PARDAVIMUI bučernė, gro- 
sernė, biznis išdirbtas per 20 me
tų, gera vieta, geras biznis. Par- 

‘ siduoda pigiai, priežastis — tu
riu kelis biznius. Box 417, -1739 
So. Halsted St.

Specialiai Kursai Dress- 
making*ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮI 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.

TėE WENZEL WAI 
177 State St„ Room 306 

State 1887

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

SN()W COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, SintakąSs, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, U kitų mokslų. Musų mo
kyklos; hauža sfatema stebėtinai grei
tai) ’Vftdiąj mokslą į dc-

i mokslą į 
lite progos 
btos. J. P*

Pardavimui, grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, biznis gerai iš
dirbtas per daug metų, Ilgas ly
sas 4 gyvenimui kambariai. Prie
žastys pardavimo patirsite ant 
vietos. 3443 Auburn Avė.

• NAMAI-ZFME
PARDAVIMUI LOTAI —

• BARGENAS
j Cicero Avė., 37^x12^ pėdų, 

netoli 63 St., kaina $1,800. ,
59 St. lotas, 25x125 pėdų, į 

vakarus nuo Kedzie Avė., kai
na $1,000.

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

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

PARDAVIMUI lotas South gide, 
už $200 cash pirksite lotą prie .63 St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėesį.

* Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

DIDELIS mūrinis, 2 Datų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Krai, 2444 VV. 67 
St. Tel. Prospect 1364

NAUJAS mūrinis- namas, 2 flatų, 
6-6 kambarių, garu šildomas, plieno 
konstrukcijos, geras plumbingas, _yra 
ice baksai, gasiniai pečiai, f . 
išmokėjimais, 
Avė.

$15,700,
6023 So. Sacramento 

Savininkas
6029 So. Talman Avė.

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Tiktai $400 įnuokėji, kitus kaij) 
romią, 4 kambarių bungalovv, kie
to medžio grindys, didelis porčius, 
per visą frontą, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quiney 
geležinkelio. Yra vanduo, gasas 
elektra, akmeninis kelias ir apmo
kėtas.

M. PFTROWSKIS
17 E. Glst St., Phone Normai 7691

MŪRINIS namas, vieno augšto. 
su groserne ir bučerne, 4 kamba
rių fialas iš užpakalio, pardavi
mui arba mainymui. Biznis taipgi 
pardavimui arba mainymui, 

Lajevich and Klaric Co.
1726 So. Racine Avė.

pardavi

310
Coriiėt 31 st a

MOKYKLA 
’HU Chicago, III. 
So. Halsted Streets

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S, Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

inll7 W Maduon St

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją į dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė)

0a.ra.pl

