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T rockis nebesąs 
ministeris

Estuose sušaudyta septy 
ni komunistai

Coolidge pataria spšvelninti 
imigracijos įstatymą

lė interesingų dalykų. Vienas 
komunistas, užmuštas arti .kade
tų mokyklos, rš rastų pas ji ko- 
kunumtų pasirodė esąs sovietų 
legaeijos Taline diplomatinis 

BERLINAS, gruodžio 3 • FJ.'kurjeras. ^itamie lavone pažin
is Maskvos* praneša, kad ta buvusį', pirmiau Estų parla- 

Trockis jau nehesąs sovietų mento narį, p. Kagu, kurs mė
li usi jos- karo ministeris. Į tai laiko atgal, dėl dalyvavimo 

Tatai lyg patvirtina pirmes- sąmoksle nuversti Estijos vald- 
nius pranešimus, kad vyriau- žią, buvo 
šieji Maskvos valdžios 
Zinovjevas, Stalinas ir 
nevas, privertę Trockį 
nuoti iš karo komisaro 
iš kariuomenes tarybos 
dento vietos ir iš visų kitų val
džios vietų, kurias jis iki šiol 
laike užėmęs.

Tas pats pranešimas skel
bia, kad dabar Maskvos vadai 
rimtai kalbą apie tai, kad ko
munistų partija turinti būt 
visiškai paliuosuota nuo Troc
kio. tai yra. kad Trockis turį” 
būt išmestas is partijos. 5 o iš- 
inelimas tėčiai! atidėjimas iki 
ateinančio visos Rusijos ko- 
miinishi partijos suvažiavimo.

Didelis darbininkų 
streikas

iš Ekaleriiioslavo pranošaJ 
kad Doneco srity kilęs didelis j 
streikas 
valdžios 
los e. B 
įstaigų 
streikininkų esąs kibai blogas. 
Koki jų reikalavimai valdžiai, 
pranešimas nepaduoda.

Trockis esąs pašalintas 
iš karo komisariato
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A. 0. F. delegacija pas 
Meksikos Prezidentą

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 
3. Naujasis Meksikos Pre
zidentas, Phitarco Calles, pri
ėmė vakar Amerikos Darbo Fe
deracijos delegaciją su Gom- 
persu priešaky. v

(lompoitsa's, įtejikdamap Call- 
les’ui Amerikos Darbo Federa
cijos ženklą,, pasakė, kad 
“Jungtinių Valstijų organizuo
tieji darbininkai visados bus 
su jumis, su jūsų valdžia ir ju
sli žmonėmis, kada lik bus rei
kalinga jų parama.”

ITezdenlas ('alios atsako:

‘ 30 Brazilios sukilėliu 
žuvo mūšy

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodžio 3. - Laikraščio La 
Nacion korespondentas Rio de 
Janeiroj atsiuntė oficialį Bra
zilijos karo biuleteną, kuriame 
sakoma, kad aštuoni šimtai 
Rio Grandės maištininkų iš 
San Luiis padarę puolimų Tur 
paccrotano, geležinkelio lini
joj tarp Cruz Altą ir Santa 
Maria. Maištininkai buvę fe- 
dcralės karuomenės sumušti ir 
turėję liegfi, palikę mūšio lau
ke trisdešimt užmuštų ir daug 
sužeistų.

pasmerktas mirties 
vadai, bausmei, bet ištruko ir pabėgo 
Kame- į Rusiją. Dabar jis buvo iš Ru- 
rezig- sijos sugrįžęs su netikru paspor- 

vietos, 
prezi-

tu.

Prezidento pranešimas 
Kongresui

VVASHINGTONAS, gruod. 3. 
— šiandie Jungtinių Valstijų 
Kongrese buvo skaitomas il- 

[>r<zi<hnt<> Coolicljęo’o T>1T»- 
neš»?mas, kuriame vyriausias 
krašto vadą# išdėstė savo pa- 
žvalgas įvairiais klausimais ir 
duoda Kongresui rekomendaci
jų, kas pageidaujama, kad bu
tų padaryta. Prezidentas siu-

Lietuvos savivaldybių rinkimuos? klerikalai tapo sumušti. Laimėjo kairiosios partijos, 
ypatingai socialdemokratai. Todėl žmonės Lietuvoje dabai; pašiepia klerikalus, sakydami, 
kad iš jų “kuolai juokiasi.” . * .

Rūpintis didesniu krašto sau
gumu iri kariniu prisirengimu.

Rūpintis tarptautiniu koopes 
ravimu, bet Besidėti prie tau
tų sąjungos.

Reikalauti visų Jungtinėms 
Valstijoms įsiskoljinu^’ųjų val
stybių likviduoti savo skolas.

Patapti nuolatinio tarptauti
nio teisingumo teismo nariu, 
bet su t»im tikromis rezervą ri
jomis.

Atidėti tolesniam laikui nu
siginklavimo konferencijos, kol 
Irus europiečių išdirbti v atatin
kami pasiūlymai Europos. kon
ferencijai.

Prašo Egipto karaliy su 
šaukt parlamentą

Trockis vėl naudojas 
slapta spaustuve

darbininkų dirbančių 
f a br i k u ose i r kasyk - 
56 valdžios pramonės 
19 streikuoja. Ūpas

Septyni Estu komunistai 
sušaudyta

šiandie oficialiai paskelbta, 
kad karo teismui buvo atiduo
ti septyniolika komunistų, įvy
kusio pirmadienį komunistų 
sukilimo lyderių. Iš jų septyni 
buvo pasmerkti mirties baus
mei ir tapo sušaudyti.

Pranešimai sako, kad visame 
krašte padėtis esanti normalė.

Rusai gailis kad maištas 
Estuose nepavyko

Žiūrėti visur didesnes . cko- 
I nomijos.
i Mažinti valdžios išlaidas.
! Atšaukti įstatymą, n Ikuriuo 
Į leidžiama viešai skelbti asme
nų ir firmų pajamų mokesnius. 

I Dar labiau sumažinti paja
mų mokesnius, o taipjau prie- 
ilinius didžiulių turtų mokes
nius.

| Pagerinti krašto vandens ke
lius ir pasirūpinti geresne tva
nų kontrole.

* Susitarti su Kanada reikalu 
| įsteigimo vandens kelio St. 
Lavvrence upe.

Išleisti tinkamų įstatymų že
mės ūkio kultūrai kelti, kai 
tik naujoji žemės ūkio komisi- 
;a, išstudijavus klausimą, duos 
savo rekomendacijų.

Parduoti ar išnuomoti Mu
sele Shoals ir įsteigti agrikul
tūros komisijų sūbkomisiją 
derėtis su pirkėjais.

Suteikti daugiau galios tarp
valstybinei prekybos komisijai 
rūpintis geležinkelių sistemų 
konsolidavimu.
'Pataisyti esamuosius įstaty

mus liečiančius geležinkelių 
santykius su darbu.

Pataisyti federalius rinkimų 
Matymus taip, kad registraci
jos komisijose ir prie baliotų 
’ėžių visos partijos turėtų ly- 
?ią attsovybę.

Įsteigti nacionalį policijos

Užgina žinias apie suki
limus Ispanijoj

Jankių draugija Madride pa
skelbia, kad žinios užsienio 
spaudoj apfie mališl|us Ispa
nijoj esančios* nieku nepama
tuotos.

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
3.— Amerikiečių Draugija Ma
dride, susidedanti iš įvairių Is
panų sostinės biznierių, laiky
tame vakar savo susirinkime 
priėmė sekamą rezoliuciją:

“Draugija nuoširdžiai pa
smerkia paskalos ir straipsnius, 
kurie nuolatos pasirodo užsie
nio, tarp to ir Amerikos spau
doj, ir kuriuose piešiama ta
riami neramumai, netvarka ir 
dagi atvira revoliucija Ispani
joj.

Visos tokios žinios neturi 
pamato, tokios datykų padėties 
Ispanijoj nėra. Toki klaidingi 
pranešimai tik .kelia baimės 
svetimuose kraštuose, rimtai 
kenkia prekybai ir pramonei 
ir žalingai atsiliepia tiek Ispa
nijos labui, liek visų kitų tau
tybių prekybiniams interesams. 
Draugija ypač apgailauja dėl 
nuolatinių puolimų karaliaus 
Alfonso, ir atsišaukia į užsier 
nio spaudą, kad ji susilaiky
tų nuo panaš'ii pasakų spau- 
dinimo.”

“Reikšmingas labai dalykas, 
kad Meksikos prezidento inau
guracijoj dalyvauti atvyko tiek 
daug delegatų iš visų pasaulio 
dalių. Kaip aš jau nekartą esu 
pirmiau pareiškęs, aš stoju už 
išvadavimą /darbininkų ne tik 
Meksikoj, liet visame pasauly. 
Visi darbininkai turi tą patį
siekimą: pagerinimą darbo są
lygų ir socialės padėties. Mes 
lodei turime veikli harmonin
gai, išmintingai, su nusimany
mu ir pasiryžimu.”

Brazilija neįsileidžia Ja 
ponijos imigrantu

TALINAS, Estai, gruodžio 3. 
— Estų telegrafo agentūros ko
respondentas I^eningrade prane
ša, kad sovietų laikraščiai parei
škia gailesio dėl nepasisekimo 
“proletarinės revoliucijos Estuo
se” ir atsišaukia į viso pasaulio 
darbininkus “vienyti ir padėti
patremptiems savo draugams es-1 Pataisyti imigracijos įstaty
tame.” » Į mą taip, kad piliečių šeimy-

J šitokį skelbimą čia žiūrima I noms butų leista be kliūčių at- 
kaip į juoką, kadangi estų dar- j važiuoti i Jungtines Valstijas, 
bininkai sukilime visai nedaly
vavo. Dviejų didžiausių Talino 
fabrikų dai’bininkams komunis
tai siūlė ginklų, graudendami 
juos dalyvauti sukilime, bet dar
bininkai atsisakė. Ne tik atsi
sakė, bet dagi padėjo policijai 
gaudyti agitatorius.

Talino policija, padarius kra
tą trisdešimt trijų lavonų, paty-

Apdrausti negrams pinas 
konstitucines teises.

Išplėsti eivilės* tarnybos įs
tatymą taip, kad jis butų tai
komas iš paštų viršii)inkams 
ir prohibieijos dabdjimo agen
tams.

Reorganizuoti valdžios de
partamentus.

BRANTLNG, ŠVEDŲ PREM
JERAS, SERGA

STOKHOLMAS, Švedija, gr. 
3. — HjaLmar Branting, ‘Šve
dijos premjeras ir socialistų 
vadas, sunkiai susirgo, o todėl 
negalės dalyvauti tautų sąjun
gos tarybos susirinkime, kurs 
prasidės Romoj gruodžio 8 die
ną. Jj pavaduosiąs profesorius 
Unden.

IMPERFECT IN ORIGINAL į '  —i———M——

KAIRAS, Egiptas, gruodžio 
3, ~ 113 atstovų rūmų narių 
įteikė Egipto karaliui Fuadui 
peticiją, kad jis ūmai sušauk
tų parlamentą. Senatoriai ruo- 
Ains įteikti tolyj-ų -prešymą.

(Egipto parlamentas buvo 
vienam mėnesiui paleistas lap
kričio 25 dieną, > tuojau kai rc- 
zignavo Zaghil Paša ir jo vie
toj premjeru buvo paskirta# 
Zivar Paša. Pastaromis dieno
mis keletas parlamento narių 
buvo areštuota dėl tariamo jų 
konspiravimo prieš Britus 
Egipto).

NEW YORKAS, gruodž. 3. — 
Bessie Katz, 28 m., išmetė pro 
langą nuo trečio aukšto du sa
vo kūdikiu, trijų savaičių dvi- 
nučiu, o paskui pati iššoko. 
Abudu kūdikiu užsimušė, mo
tina gi išliko gyva, nors pa-

Kadangi bolševikų spaudai už
ginta jo straipsnius priimti, 
jis savo pamfletus 
slapta.

Atšaukė angliakasių lo 
kaliu unijy karterius

spaudina

ORĄ
Chicago ir apielinkė.— Šian

die nevienodas oras; gali būt 
lietaus ar sniego; šalčiau; stip
rokas' šiaurėryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 400 p.

Šiandie saule teka 7:01, lei
džiasi 1:19 valanda.

PINIGŲ KURSAS”
• ——-—,

Vakar, gruodžio 3 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .
Belgijos, 100 frankų ..........
Danijos, 100 kronų .............
Italijos, 100 lirų ................
Francijos, 100 frankų ......
Lenkijos, 100 zlotų .............
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 markių ....
Suomijoj, 1QO markių 
švpdijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

$4.64
... $5.03

$17.61
. $4.34
.. $5.44

$19.25
$14.85
$40.43

.. $2.52
$26.95

.. $19.31
-S

Lietuvos Ėinigy Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 "
100
200
300
400
500
600
700 litų
800 litų
900 “

1000
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų •— dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

litų 
litų

y

T'

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25 
51.5(1
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

karo mi-
kaip-

SCRANTON^ Pa., gruodžio 3.
Kadangi streikuojantieji 

Pennsylvania Coal kompanijos 
kasylcltj 12,000 darbininlcij atsi- 
sake grįžti darban, kaip kad in- 
ternacionalės United Mine Wor 
kers organizacijos prezidento 
John L. Lewis’o buvo įsakyta, 
Pittstono distrikto lokalių ang- 
liakasiiij unijų čarteriai tapo at
šaukti. Tatai reiškia, kad strei
kuojantieji kasyklų darbininkai 
nebesiskaito United 
Workers unijos nariais.

TOKIO, Japonija, gruodž. 3. 
— Brazilijos konsulas prane
šė Japonijos baldžiai, kad ji
sai gavęs instrukcijų nebeduo
ti' vizų japonams, norintiems 
emigruoti i Braziliją.

JUpoųijo.s užsienio reikalų 
mJiistidriija insrtruktavo savo 
ministerį Brazilijai, kad jis 
tuojau duotų tuo dalyku savo 
pranešimą.

Užsienio ministerijos emig
racijos skyriaus viršininkas p. 
Akamatsu sako, kad jei ir 
Brazilija uždarytų duris japo
nų emigracijai, Japonijos pa
dėtis butų labai kebli.

Žemės drebėjimas Javoj
! *• :

90 žmonių žuvę; vienas mies
telis visai sugriautas.

Mine

“KONFEDERACIJOS DUKTE
RYS” SUSIPEŠĖ

BATAVIA, Java, gruod. 3.—- 
Atsikartojusiu. (smarMuj žemės 
drebėjimu Kodu apskrity iš
griauta virai miestelis Jolorc- 
do. Manoma, kad skaičius žu
vusių žmonių sieks nemažiau 
kaip devyniasdešimt.

fo-iioci. 
nas Trockis, sovietų 
nisteris, priveiktas vėl 
kad caro laikais, griebtis slap-< 
tos spaustuves, idant atspaus
dinus ir išplatinus savo pamf
letą, kuriame jis savė ginda
mas atakuoja Staliną ir Zinov- 
jevą, norinčius jį., išbandyti. 
Politinis biuras, ta aukščiausio
ji įstaiga, kuri visai Rusijai 
viešpatauja ir valdo ,įsakė 
spaudai nepriimti ir nedėti 
Trockio pareiškimų, tuo tarpu
kai atakos prieš jį tęsiasi. 1 WASHINGTON, gruodžio 3.—

Slalin’as, kurs Leninui mi- Laikompj čia moterų organizaci
nis* patapo vienas galingiausių jos “United Daughters of Con- 
lyderių, ir kuris pradėjo kam- federacy” konvencijoj tarp de
pai) i ją prieš Trockį, dabar ata- legačių šiandie įvyko tokios peš- 
kuoja jo gabumus kaipo karo tynęs ir riaušės, kad tvarkai pa- 
vado. Sta.lin’as drožia Trockini daryti teko šaukti policija, 
sakydamas, kad ne jis, ne Troc
kis* nugalėjęs Denikiną, Kolča- 
ką ir kitus užpuolikus, bet 
juos “nugalėjo patys žmYmčs, 
nežiūrint nevykusios Trockio 
karines taktikos.”

“Pono Trockio idėjos — sa
ko Sitajin’as. - - turi būt nu- 
gniaužtos, dėl to kad jos gadi
na revoliucinę jaunuomenę. Jis 
turi būt ištremtas ten, kur jo 
ignorancija negalėtų daryti ža
los.” s )

MacDonald vėl išrinktas 
Darbo Partijos vadu

LONDONAS, gruodžio 3. — 
Buvęs pirmas Anglijos socia
listų premjeras Ramsay Mac- 
Donaldas šiandie lapo vėl iš
rinktas parlamento Darbo Par
tijos* pirmininku ir lyderiu. Vi
cepirmininku išrinkta darinėti s 
J. R. Clync, o sekretorium 
Beij i

*Clyho, 
Spoor.

Kanada turi 9,226,740 
gyventojų

0ITAWA, Ont, gruod. 2.
Statistikos biuro paskelbtomis 
žiniomis, nuo 1921 metų cenzaus 
skaičius Kanados gyventojų pa- 
daugėjo arti 500,000. 1921 m. 
Kanada turėjo 8,788,430 gyven
tojų, o šiandie jau turi 9,226,- 
740.I

Pavogė iš pašto $90,000

WINNIPEG, Manitoba, gruod. 
2. 4- Trys maskuoti banditai 
įsivėržę į Moosejaw, Sask., paš
tą pavogė 90,000 dolerių regis
truotuose siuntiniuose.

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

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTŲ
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 vienų sekamų skyrių: 
AUŠROS KNY GYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St

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

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys’ 

Tai yfa puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care“ arba “Eye

I MurineCo.,Dpt.H.S.,9K.OhioSt.,Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

Taip, tai mano
v

Žodžiai, Draugai
“Norėčiau, kad mano tėvas tėvy
nėje galėtų džiaugtis eiga retu 
kaip HELMAR. Ko daugiau mis
tinu apie tenykščius 
tuo labiau įvertinu 
HELMARS.”

cigaretus, 
didybę

pripažįsta-Turkiškas Tabakas 
mas geriausiu ir brangiausiu ta
baku cigaretams. HELMAR Tur
kiški cigaretai daromi iš gryno 
Turkiško Tabako ir duoda rūkyto
jui norimų patenkinimų cigaretų 
rūkant.

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

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus

Gaminto jai augščiausios 
rųšiea Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOAESoflOorZO

Auksinis Kontestas
3600.00 DOVANU! $600.00 DOVANU!

NAUJIENOS, CfilcagO, IR

MIESTO VANDENIO u
DEPARTMENTAS

Nori suteikti jums geresnį ir pi
gesni vandenio patarnavimų.
Chicagos vandenio systemos 

pampos vidutiniai išvartoj a 
275 galionų vandenio į dienų

... ......... . ............... . *■
į Ketvirtadienis, Cfr. 4, 1924

< . i -H i F
Nupiginta iki, k M

5300 110 i o
(Modelis II)

r

Iki pat 1905 metų nebuvo tik
rai žinoma, kas per gaivalai da
ro ligų sifilį. Net mokyti gy.dy-|del kiekvieno vyro, moteries ir 
tojai ir tirinetojai laiks rfuo lai-j kūdikio.
ko aiškino, kad gonorėja, šauk- pumpuojama negu kokian 
roidas ir sifilis esanti viena liga, tame mieste pasauly. i 
kad sifilis išsivystąs iš dviejų I Bet vandenio patarnaVimas 
arba vienos pirmųjų. Tik didelis nevisuomet yra užganėdinantis, 
skaitlius Ricordo bandymų šiek- 
tiek privertė abejoti gydytojus.
Da ir šiandien didelė dalis moky
tų ir nemokytų žmonių, kurie 
medicinos nėra studijavę, mano, 
kad iš ■ gonorėjos gali atsirasti 
sifilis; Gi šankerio jie neskaito 
esant tikra sifilio pradžia. 1905 
motais vokiečių mokslininkai 
Schaudinn ir Hoffmann surado, 
kad tikrąją sifilio priežastim 
yra susiraitęs, kaip risoras, gai- 
valėlis. Matyt jo nuoga akim ne
galima, netyra labai mažas —• 
prisieina padidinančiu žiūronu— 
mikroskopu tėmyti. šitas gaiva-

I las delei savo susisukimo ir var
dų gavo — Spirochoeta Pallida. 
Daugiau naujokiškas jo vardas

' yra Treponemų Pallidum. Ilgio 
jis turi tarp 3. ir 15 mikronų, 
storio tarp 0.25 ir 0.04 mikronų. 
Gali turėti nuo 6 iki 12 rinkių 
arba susi vijimų. Juo gaivalas il
gesnis, tuo daugiau rinkių jis su
daro. Galukai spirochoetos yra 
plonesni, negu ji pati, ir yra 
apaugę kaip ir plaukučiais, ku
rie tarnauja spirochoetos judėji
muose. Ji juda išilgai ir verčiasi 
aplinkui. Patikėtini tirinetojai 
Schaudinn ir Noguehi sako, kad 
spirochitos veisiasi plyšdamos 
išilgai per pusę.

Noguehi. atranda spirochoetas 
trijų typų: 1) vidutiniškas arba 
normalis typas, 2) storesnis,-ne
gu normalės ty.pas, 3) ir plones
nių, negu normalės typas. Visų 
trijų typų spirachoetos daro si- 
Tilį, bet ar jų skirtingumas turi 
kokios reikšmės ligos eigoj, nėra 
žinios. Yra gerai žinomas faktas, 
kad sifiliu ne visi serga lengvai, 
ne pas visus liga seka tą pati 
yarsą, ne visi pasiduoda gydy
mui su lygiom sėkmėm; pas vie
nus sifilis puola į nervus ir sme
genis, pas kitus ne taip greitai 
ir ne taip smarkiai. Kodėl tau 
yra, nelengva išaiškinti. Gal 
būt, kad tūli žmonės yra silpni, 
neturi atsparos, todėl juos liga 
labiau kankina; gali būti, kad 
tūlų žmonių audiniai yra vieni 
silpnesni už kitus ir silpnieji pa
siduoda ligai; o gali būti, kad 
vieno typo spirochoetos yra ar
šesnės už kito, arba turinčios 
apetito prie tam tikrų mėsų. Ne
žiūrint, kur čia yra tiesa, faktas 
pasilieka faktu, kad vieni serga 
sifiliu pavojingai, kiti lengvai, 
vieni nuo g-ydymo sveiksta grei
tai, kiti ytin lėtai.

Jau 1903 metais Mečuikovas ir 
Rou.'o surado, kad sifiliu galima 
apkrėsti/ beždžiones. N timanyta 
buvo, kad tai yra gyvas daiktas. 
Dabar jau ne tik žinoma, kaip 
spirochoetos išrodo ir gyvena, o 
išmokta jas auginti ir veisti. Iš- 

|tarpinau<a ugara ir urnai atauši
nama. Ji turi būti alkalinu pa
maišytu. įpilama pilvo putmenų 
syvų arba syvų iš vadinamo hy- 
drocelo. Paskui reikia įdėti kra- 

j liko inkstų ar inkstukų šmotelį. 
Oro spirochoetos nemėgsta. Ku- 

I no temperatūra — arba apie 37° 
C. —■ joms labiausiai tinka.

Iš kūno išimtos spirochoetos 
susilpnėja. Vienok jomis galima 

'apkrėsti tulap mėsas tarpe 24 ir 
72 valnadų. Noguehi įrodė, kad 
spirochoetos gali prabūti miru
siame kūne 24 valandas ir jomis 
dar galima apsikrėsti.

Uiime, kad spirochoetos be 
’diėguumo greitai įniršta, kad ir 
drėgnume be kūno jos negyvena 
ilgai. Sifilitikai palieka jų ant 
šluostyk^, geria’kų stiklų, indų, 
šaukštų ir kitko. Bet tik kelias 
valandas jos tegyvena, ir tik lai
kosi gyvos, o nesiveisia.

—Dr. Montvidus.
25 E. VVashington St.

Daugiau vandenio iš-
ki-

•?
Nupigintą iki

$38.00
(Modelis II)

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

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau* piHtėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo palyrimoĮ išdpbU/iąbaį gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą- (MoUbl II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gbli ji sudėti. Sis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškų |>alsą |Sį tol|W. stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo. Šis Modelis II RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainai. Musų RADIO yra pigus todėl:

Jis. yra PAVIZD1NIS.
Mes parduodame jų LABAI DAUG.
Jus gausite tiesiai iŠ DIRBTUVĖS, 
be krautuvės išlaidų ir pelno.
Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygvedystės 
Jįlaida’s:

RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 
gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip^susįa- 
tyti ir kaip operuoti. n ’. . . ,

Kaina šio gero Modelio II RADIO tiktai $38.00. Jis turi viską, 
nieko’nereikia dapirkti. ’ M į ■ ■ '•'**

S. L FABIONAS 0(1

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-S 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

809 W. 351h SI. Chicago 
Tel. B( levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ♦

1.
2.
4.

Tūkstančiai žmonių negali gauti 
vandenio kuomet jiems reikia.

Todėl, kad puse vandenio iš- 
'pumpuojama ir nieks juo nepasij 
'naudoja. Jis yra pražudomaij 
iper plyšius. Tiek daug vande-1 
nio reikia išpumpuoti, miestas 
negali jo perfiltruoti; į vandenį 
reikia dėti chemikalų, kad butų 
saugus gėrimui.

Daug bereikalingai vandenio 
yra išeikvojama iš priežasties, 
kad kiekvienas turi mokėti, pas
kirtą kainą 90 centų .už išvarto- 
tą vandenį. Jie moka nustatytą 
mokestį į metus, ar jie išnaudo
ja mažai ar daug vandenio. Tuo 
budu, labai mjažai kas rūpinasi 

'apie užtapymą dūdų.
Vandenio departmentas ne

gali jums suteikti geresnio pa
tarnavimo prie tokios systemos. 
Jei nuskirtos kainos bus ir to- Į 
liau, bereikalingas vandenio eik
vojimas dar pasididins, patarna
vimas dar bus prastesnis ir kai
nos už vandenį bus augštesnės.; 
Paskirta kaina yra neekonomiš-, 
ka ir neteisinga ir ji turi* būt 
prašalinta. \

Kiti miestai sustabdė bereika
lingą vandenio eikvojimą ir iš
bėginių su pagelba myterių. Su 
myteriu kiekviename name van
duo bus^teisingai išmieruojamas! 
kiek-jo išvartoj a ir vartotojas 
tiek ir užmokės — ne daugiau; 
ne mažiau. '

Patyrimas kituose . miestuose 
tai patvirtino, kad užtektinai fil
truoto vandenio, galima gauti su 
pagelmb myterių.

Ar jus padėsite Chicągai įsi
gyti tokią systemų? Apkalbėki
te šį dalykų kaimynu ir
sttju^ų aldermanu? ’' v 

(Apskelbsimus) '= 
.1 ...... ,y į .M.^

hone Lafayette< 3868
DR. P. L. CHAlJOVICM 

DENįTSTAS
'lydau dantis modernišku budu 
'aina nebrangi. ‘Darbas garan

tuotas. Valandos 9 iki 12, 1 iki 5 
6 iki 9. Nedėlio.į pagal sutartį.

4204 Archer Avė. 
k— . j.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.

4.

,, -v • Vartokit šį kuponų kuomet pirkaite 
STANDARD RADIO CO., ♦ (Naujienos) 
504 Citizens Bldg., 
Canton, Ohio........  ' ,

Gerbiamieji: — Čia rasite Money Orderį uz $38.00 (Irįsdesim- 
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieųą Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba, 
Mano vardas ...... ........... I..................................

Adresas- .............. .............................................. ................................

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo Ir nuo visu skausmu.

than a Muatard Flaalar

ir nuo visų skausmų. 
Pas visus aptiekorius

35c and 65c, jars and tubet 
Hospital »iae, $3.00 
■n' i i w. 1 iii'irif"-'—

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Pinigų prisiunęiu $.

Valsčius

Apskritis -
. (jei nori

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard '.810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Ha c 
▼ieną vakarą, išskyrus ketvergi

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St„ Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yarda 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Mkrshfield Are.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai — Ingaliojinaai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

■K

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTę OFISAS:
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 614 Ir 616 
» Telefonai Randolph 6684 ir 5585 
>. VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISASi
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

•d 9; Subatomis visą dieną; šven- 
mis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminą- 
jimo apstraktų ir padarymu 

į ontraktų, dokumentų .ir visokių 
popierių Veda visokius'sudus

f

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalis St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0

i Vakarais
3801 S. Halsted St„ Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedtlio ir
Pitnyčioa *

,1 II |l»ll Į. Į II .11 , -| r ,į

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda byla# viuuose teifl^iuosę. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkinio Ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Dearbom St., Tel. Kandulph 8261 

Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telefonas Iloosevclt 9090

Narnu telefonas Canal 1667doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Namų Tel,? Hyde Parir 339b

A. E. STASULANI

So. Boston, Mass

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisai vidurmiestjj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. VVashinęton St, 

Cor. VVanhinglon & CJnrfc

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS-” užrašinėjiiųp kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską lahnesit, nes apart skiriamų dovąnų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurte ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SĄNDAR4, TĖMYK1T SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovąnų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nST 
tik laimėti brangias dovapąs, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų. .V

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiįiiauti bei 
kojnpetuoti su įvairini kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

mm i ■ n i ————     —-i—i  ■■■■«—v—■■■'    ■' i

Garsinkitės “Naujienose
327 E. Street 
■■ii-' . ..........       II 1 —

/tVasbihgton St. Rooiu 911 
Tek Central 6200 , ’

cero Utarninko vakare 
S. Ciceru Ar. T.Cicero 6036 
Eridgeporto Šaradoj nu u

77 w.

1314
*

Tel. Lafayctte 3228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausia!

M. Yuška, ;
3228 W. 88-th SU Chicaau. UI. I

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankus kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų ■
.....n,, ,

50 litų
Paštu 

$5.75

.............
Telegramų 

$6.25
i ■

C00 litu
Paštų 
$62.00 ...

Telegramų
................... $62.50

100 litų ...... ............  10.75 .......... ............ 11.25 700 litų ............... ....... 72.25 .. ..................... *72.75
, 200 litų '..... .............  21.00 ................... 21.54L «S00 litų .... ........ ...... 82.50 . ....................... 88.00

000 litu .... . ...i'.........   31.25 ......... ............ 31.75 900 litų ............... A... 92.75 . ....................  93.25
400 litu 41.50 42.00 1090 litų ................ .... 103.00 ................. 109.50
500 litų ..... .............,51.75 .................. X. 52.25 5000 litų .......... . .. 514.00 ... :........... 51 1.50

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

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois Ant ---------------
6r8 v.^v. Bubu toj nuo I-

M. m. 1



Telefonai i

*ENNERSTEĮL5

sve

(tempimą, kuris

LIETUVIU DAKTARAIANGLYS
Namų Materijolas

Auction Sale
Gydo su

HAUJIEHOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

ore

Juodo 
mote

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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

Iki bus išparduotas visas atakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

DR, SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

A. L. DAVIDONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė.

TeJ. Kenwood 5107 ...

Henning Wennersten Inc
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

l’elephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

ifiso Valandos: nuo 10 iki 12 die-

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdų 
dovana 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.

Daktarai kurių vardai Či* 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1442 So. We®tern Avė [ 
Tel . lafayette 4146

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afavette 0075 Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. J. M. Chržan
skilvio, žarnų

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU A t

VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje. NAUJIENOS

Teisių Skyrius 
1739 So. Halsted St.

Chfcago, III

Ateikite apžiūrėti dienų 
o vakarais galite duot 

pasulymus.

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

jei svctimžemis bus išgy- 
<lu metu 

aplikacijos 
Jungtines valstybes, 

kati 
buvo atvežtas 
Iransportacijos 

sutiko ir iš
imi gracijos

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje*

I * - , .

Jeigu kam reikia padaryti do> 
viernastis vedimui reikalų ir pro*

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

kuro jardai — vienas netoli jūsų

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

NAUJIENAS pusei metų.......
f Lietuvon .......

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

iviuier jevvelry
2256 West 22nd Street

pirkimo ir pardavimo aktus kau
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iŠ čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoi tel. Drexe) 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas MoterišI 

Vaikų ir risi
•tisas: 3108 So.

vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Tol. Blvd. 8188 
M. Woitkewles 

BANIS 
AKUŠERKA 

uriu patyrimą 
•asekmingai pa 
ūmauju mote 
ims prie gimdy
to klekvienams 

ttsitikime. Tel 
<ia ypatišką pri
žiūrėjimą, 
įtarimus 
ims ir mergi 
oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligą

Iba naujausių metodų
,y Spinduliai

Ofisas 1860 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pist.

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas. (

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarkct 
9149. Ros. Key;ftone 4130.

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

.Telefonas Canal 1912 .
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
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. III

Palengvins akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, 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 i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

I’el. Boulevard 0587 »

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 8826 

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., nedelioj 11-12 tiktai.

CinCAGQ, II.D.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia paskyrė buvusį 

Ministcrj Pirmininką Galvanauską 
Ambasadorium j Londoną, Angliją. 
Ar jus žinote, kad jus džiaugsitės iš 
Į 00% grynais Turkiškais cigaęetais 
jei jus rūkysite Hemar. Kaip kiti, 
iųs džiaugsitės permainę j Turkiškus.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 v&l. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

kurie, nors jie ir įva- 
nelegaliai, atvyko į Jung- 
jValstybes prieš ’3:rž(,fl'io 
1921 m. ir nuolatos čia 

gyveno nuo tos (liepos. Kiekvie
nas toks atsitikimas bus svars
tomas tuo laiku, kuomet sve- 
litnžemis pareikalaus natūrali
zacijos.

IkHig ateivių yra nelegaliai 
apsigyvenę Jungtinėse Valsty
bėse, kurie norėtu legalizuotis; 
pavyzdžiui, tie, kurie šmuge
liu įvažiavo per rubežių, įėju
sieji be inspekcijos, svečiai, ir 
tie, kuriei tik .laikinai įleisti, ir 
jurininkai pabėgę nuo savo lai
vų. Tokie asmenys turi susi- 
pažinti su teisėmis, kurios juos 
]>alięčia. Jungtinių Valstybių 
imįgraąijos |statyTr|ai išaiškina 
įvairias svetirpžeiniy Liesas, 
kurios turi būti deportuoja
mos. Prie jų priklauso kri
minalinės ar anarkiąjinės kle- 
sos, bet išimi is daroma svetim- 
žemiams, kurie nelegaliai įva
žiavo į Jungtines Valstybes. 
Paprastai tokio svetimžemia 
negali būti dapartuojami po- 
penkių metų po jų a įvažiavimo. 
Vienok jurininkai, kurie aplei
do savo laivus ir gyveno Jung
tinėse Valstybėse be tam tikro 
priėmimo kaipo imigrantai, 
negali būti deportuojami po tri
jų metų po jų -atvykimo.

Netik, kad dauguma tų 
timžemių, kurie nelegaliai 
vena Jungtinėse Valstybėse, ga
li būti deportuojami -- nebent 
butų penki metai jau praėję— 
bet ir kitokių keblumų esama. 
Jei jie čia gyveno nuo 1906 m., 
jie negali gauti Amerikos pi
lietybės popierų, jei jie nepri- 
duos cefrtifikatą iš Darbo De
partamento, ant kurio parodo
ma diena, vieta ir 
jie atvyko į Jun 
bes. Jei imigrantas bus atvy
kęs nelegaliai tuomet žinoma 
nebus užrekorduotas jo įvažia
vimas. Natūralizacijos Biuras 
vienok yra pAsirengęs, po tam 
tikro prirodymo, duoti reika
laujamai certifikatą Isvetimže- 
miams 
žiavo 
tinęs

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 

Nedelioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, įeigu aky^ 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 So, galsted St. DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 17 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
‘ OFISO VALANDOS)

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

Jos ryte iki 12 vai po piet 
Telefonas Midway 2881

negu
Dabar vandenio vartotojai 

visiems lygiai nustatytą kaiųą, 
ar jie daug ar ma- 

Tai yru ne- 
lama

ĮSTAKSA VOJU VISKĄ, PARDUOSIU IŠ AKCIJONO
Jewelry, Diamonds,

Watches iHaK Silvenvare

■fDR. HERZMAN«
—IŠ R U S I J O S—
Gerai lietuviams žinomai ,per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W.
*8th St., netoli Morgan SL 

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

i Dienomis: Carai 
3116. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
8410 So. Halsted St.

Vr1., 9—10 A M ir do 8 vai. vak 
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat
Tel. Tardė 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimai, da Ir kd 
tokiuose reiks 
Juose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite paRelbą.

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

Be to tie, kurie -neleagliai gy- CHICAGOS MIESTO VANDUO 
vena Jungtinėse Valstybėse, 
negali gauti leidimo sugrįžti į 
Jungtines 'Valstybes, jei jie no
rėtų anl kokio laiko važiuoti 
užmariu. Sujyg naujo imigra
cijos įstatymo, tokie leidimai 
duodami liktai tiems svelimže- 
miams, kurie buvo legaliai į- 
kisti į Juglines Valstybes. Jei 
svctimžemis važiuoja b? tokio 
leidimo, jis turi gani i imigra
cijos vizą, kad vėl sugryžus. 
Paprastai svetimžemiai, kurie 
vj'ksta užmariu trumpam lai
kui; turi būti, skaitomi kaipo 
nekvotiniai imigrantai ir galė
tų g’auti imagiracijos vizą, ne
žiūrint kokie butų jo .šalies 
kvota. Bet kad būti skaitomu 
nekvdtiniu imigrantu, svetim
žemis kuris grįžta po laikino 
buvimo užmaryje, turi būti bu
vęs pirmiau legaliai įleistas 
į Jungtines Valstybes. Imi
grantas, nelegaliai atvykęs 
Jungtinėse Valstybėse ir kuris 
vyksta užmariu, jei mėgins su- 
gryžti; bus paliestas visų jo 
šalies kvotinių reikalavimų ir 
turės lyvgigai tą pačią progą 
aguti imigracijos vizą, kaip ir 
kiti, kurie nor 
tinęs Valstybes pirmą kartą.

Ndku^’e svetimžemiai/, ku
riuos liečia deportacija, mano 
kad jienįs aliinn nugvykti į to
kias artimas šalis, kaip Kana
da ar Meksika, ir ten paduo
ti prašymą leidimui į Jungti
nes Valstybes. Sulyg naujo j- 
statymo, jie negali įeiti be 
imigracijoj vizos, o imigracijos 
vizų skaičius yra griežtai apri
botas. Tokiam įėjimas iš ar
timos šalies galimas tik tuo
met 
venęs’ toje žemėje 
pirm padavimo jo 
leidimui 
nebent jis galėtų tvirtinti 
jis toje žemėje 
kokios • nors 
kompanijos, kuri 
pildė visus naujojo 
įstatymo reikalavimus

kokiu budu 
i nes Valstv-

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

____  Optomotriat

T*!- Boulevard 6487

4648 S°- AHhland Avė
Kanapas 47-tos ant 2 

lubų

Mes Pristatysime
VIENO TONO ORDERI

Taip, hite kur. Mes turime tūkstančius kostu- 
merių kurie mėgsta imti mažesnius orderius.

Pabandykit imti pas mus vieną toną arba lodą. 
“Jei jus nebusite užganėdintas, mes garantuojame 
paimti atgal kurą ir grąžinti jūsų pinigus”. Virš 
2000 teisingu darbininkų žino, kad mes duodame tei
singą svorį ir pilną vertę”.

Vyriškų 
chronliškų ligų 
alsted Stn Chicaąs 

arti 81st Strėst
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis iš šventadieniais 10—12 disn.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

(onsumers (Įįmpany
116 SKYRIŲ EREI) W. UPHAM, Prezidentas
Anglys —.Chicago Solvay (’oke — I^das.

Kad pagerinus Chicagos miesto van
denio dastatymo žmonėms ir, kad tas 
vanduo nebūtų bereikalingai eikvoja
mas, tuomi pradėjo rūpintis Komisi- 
Jonierius Puhliškų Darbų A. A. Spra
gile,'su pagelha .miesto inžinieriaus 
j. Erlc.shno ir Vandenio Biuro virŠI 
ninku.

Vandenio tinkamas pristatymas ir 
jo suvartojimas yra sunki problema. 
Chicagoj yra bereikalingai išeikvoja- 
ma vadens, negu kitame kokiame 
mieste 
moka 
90 centij j metu 
žai Išvartoja vandens 
teisinga. Dabar yra projektu 
Įvesti į kiekvieną namą myterj 
išvartos vandens, tyiek Ir turės už tai 
užmokėti. Prie to dar ir dūdos bus 
geriau priŽiuhimos, neišbėgs bereika
lingai vanduo per kiauras dūdas, kaip 
dabar kad j-ra. (Apgarsinimas)

\yennersten’
Bohemian Blend

j
1 " 1

' J /Į', ! J .s.' '■

MAiJlBiroi, CMdOtt, Dl
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’ WAŪJIENnS, CEWJ, Ifl.
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Ketvirtadienis;. Gr.

- I Jeigu Meksikos darbiniu- suotojais,” per,.paskirtus rin- 
,__________ x._ _,J kimus gavo tiktai apie 55,000

balsų, kuomet Visų balsų buvo 
paduota daugiau kaip 16 milio- 
nų. Balsai, paduoti už komu
nistus, vadinasi, sudarė mažiaus 
kaip vieną trečdalį vieno nuošinv 
čio!

Tarpe kiekvieno trejeto šimtų mc dalyke, kad šituo klausimu kad konstitucijos 
pasirodė reikia vadovautis tiktai grynai fas reikalauja, kad Ministeriui 

juridiniais<hrgumentais.. Ir man padarius nusikaltimą einant sa- 
labai gailą, kad Teisiggttfno Mi- vo tarnybos pareigas, kad tos rų 
nisteris pats tos taisyklės nesilai sies bylosi butų keliamos Seime, 
ko. Juridinių argumentų aš iš if Ministeris Pirmininkas at- 
jo girdėjau neperdaugiausia, bet siunčia atatinkamą /pareiškimą į 
girdėjau argumentų apie geras Teisių ir Redakcijos Komisiją, 
studentus ir blogus profesorius 
ir tt. Manyčiau, kad ąrguur 
ad persotr.m yra argumenKi ad

, L kams, vadovautų tokie ele-
I h« Uthuanian Daily N«w» , . ’ i : . •• i

.hH.nad Baily 6xeaPt Sunday mentai, kaip. Rusijos bolse- 
i vikai, tai galėtum laukti, 
kad dabar tenai prasidės 
įvairus “socialės revoliuci
jos” eksperimentai, po ku
rių neišvengiamai turėtų 
ateiti reakcija. Bet Meksi
kos darbininkai su .bolševiz- 

jmu nenori turėti nieko ben
dra. r/'

Savo nusistatymų linkui 
(bolševizmo Meksikos darbi- 
kai aiškiai parodė Juarez’o 
kongrese. Tarpe delegatų 
tenai buvo du komunistu, ir 
štai kongresas po visapusiš
kų diskusijų, kurios tęsėsi 
apie 6 valandas nutarė, kad 
komunistams yra ne vieta 
būti tarpe organizuotųjų 

'darbininkų, ir abudu Mask
vos klapčiuku tapo paša
lintu.

Drg. M. Markausko kalba.
Kditvr P. GrifaJtU

1789 South Halated Street 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 85M

p.oo 
(8.00 

8c

Subscription Rateai 
pei year in Canada. 
per year u u laide of Chicago. 
per year in Chicago.

per copy.

Entered aa Second Claa® Matter 
Uarch 17th, 1314, at the Post Office 
•f Chicago, III., under the act of 
UarcO Znd, 1879.

j .,
Naujienos eina kasdien, Įtekinant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So Raiated SU, Chicago, 
41. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui 1 n

Metams--------- -----------------------$8.00
Pusei metų __ _______________ 4.00
Trims mėnesiams ' / -į.... 2.00
Dviem mėnesiam -_______ 1.60
Vienam mėnesiui - - - - . .75

balsuotojų Anglijoje 
mažiau kaip vienas balsuotojas, 
pritariantis komunistams. Ręi- 
škia, Anglijos darbininkai apie 
komunistus nenori nieko žinot. 
Tuo tarpu kad už Darbo Partiją 
buvo paduota pušešto miliono 
balsų. Kas gi juos padavė?

Ar gražu, kad laikraštis, ski
riamas neva darbininkių moterų

■r

Pusei metų.... ........-......... ....... 4.00
Trim* mėnesiams -- - 2j00

.’hieagoje per aaliotojiui
'■

Viena kopija _________ ______ 8c
Savaitei_____________________ 18c
kUneaiui_________ _____  75c

'tevienytose Valstijose, ne Chicago je,
paštu:

MeLana - . ...___  17.00
Pusei matų ...... ................ ____ 8.50
Trims mėnesiams_____ ____ 1.75
Dviem mineaiam_____ ____  1J5
Vienam minėsiu! _____ _ ______ .75

Lietuvon ir kitur uteieniuosei
(Atpiginta)

Matams_______________ ____ 18.01

kalbėtojas, 
komunistų 
darbininkų

Meksikos

Svarbiausias 
kuris reikalavo 
pašalinimo iš 
kongreso buvo
Darbo Federacijos sekreto
rius, Trevino. Jisai pareiš
kė, kad jisai nesąs Rusijos 
priešas, bet jisai negalįs pri- 

—s1 tarti- tam; kad. Rųsijps ,;yal- 
i Tuo pačiu laiku, kai Ame-'džia laikytlJ Meksikoje savo 
rfkos Darbo f ederacija lai- partijos skyrius varymui 
kė savo metinę ' konvenciją agitacijos prieš. Meksikos____ __________
EI Paso mieste, pagal Mek- darbininkų valdžią. Sekre- dino tam tikras dokumentas, pa- 
sikos siena tai anapus šie- torius Trevkio nurodė, be to, rašytas formoje laiško nuo “tre- 

>i i . .i i~4.~-----------------prezidiu
mo Anglijos komunistams. Ar 
tas dokumentas yra tikras, ar 
suklastuotas, dar iki šiol nėra 
pilnai paaiškėję, nors dauguma 
žmonių taip Anglijoje, kaip ir 
kitur, dabar yra linkę manyt, 
kad tai buvo falsifikacija.

Vienok klausimas apie to *“21- 
novjevo laiško” tikrumą iš tiesų 
turi labai mažai reikšmės. Svar
bu yra ne tai, ar tą laišką tikrai 
rašė Zinovjevas ir ar jisai tik
rai buvo skiriamas Anglijos ko
munistams, kaipo instrukcija 
huo “trečiojo Internacionalo,” 
bet svarbu yra tai, air to doku
mento turinys atitinka toms 
idėjoms, kurias skelbia Komin- 
terno vadai.

Nėra jokios abejonės, kad, jei
gu tas “Zinovjevo laiškas” ir bu-» 
vo sufalsifikuotas, tai falsifika- 
torius Įdėjo j jį kaip tik tą, ką 
pilnai galėjo parašyti pats Zi
novjevas. »

Menamam laiške Anglijos ko
munistai yra raginami kurstyti 
kareivius ir jurininkus prieš 
valdžią; jie yra raginami reng
tis prie valdžios nuvertimo; 
jiems patariama vesti agitaciją 
prieš MacDonaldo kabinetą, ir 
tt. Visai tai iki Jot sutinka su 
tuo, ką nuolatos stelbė Rusijos 
bolševikų vadai ir jų klapčiukai 
Anglijoje. Dėlto, kad to doku
mento turinys tikrai išreiškia 
“trečiojo Internacionalo” vadų 
nusistatymą, tai ir yra sunku 
pasakyti, ar jisai buvo sufalsifi
kuotas, ar ne.-,

Ir tame yra visa bėda. Jeigu 
Zinovjevas ir kiti komunistų 
vadai nebūtų skelbę pirmiaus tų

Pinigus reikia dusti palto Money
Orderiu, kartu su atsakymu. (f^

■J kad tą klausimą turėjo iškeltiškurno — “nedoumienija”, kaipKili! F^liriP^Sn alWin^ aPIITII? vyriausias Tribunolas dėl to,pasakyta rusiškai: Tuo tarpuIVUIh I Ulllmlu lumuluu UvllllG kad įstatymų interpretacijosmusų Teisingumo Ministeris ne
teisė priklauso vien tik Teismui.tik nelaukė, kad pats teismas 
Net Teisingump Ministeris negą-tą neaiškumą iškeltų, bet pats 
Ii šiandien pasakyti, kad tqje «Uįsiveržė j teisino kompetenciją

Markauskas (sd.). Aš sutinku su pareiškimu į Ministerį Pirmi- kitoje byloje du, Vyriausio Tri-ir pats’ tą klausimą iškelia, štai 
su Teisingumo Ministerių viena- ninką p. Galvanauską ir sako, bunolo nariai pasakė taip, tre-kodel aš ir sakau, Tėisingumo 

63 paragra- pasakė kitaip, kad jie pasa-Ministeris išeina iš savo kompe- 
kė neteisėtai, nei Teisingumotencijos ir klausimas šiandien 
Ministeris, nei Seimas to klau-yva iškilęs visai neteisėtai.
Sim° negali kelti, nes įstatymų ,fodel socialdemokralu frak. 
atomo teise priklauso tik tei-clja palikdama visus ai.gumen. 
smui ir daugiau niekam. Aš dartug įš egm6s vėUa -iuo fonm_ 
pacituosiu įstatymą, kunuo mes^ klausimu siuk) iimtj toj<i 
vaduojaiųes, taip pat rusų kal-rezcli •• 
ba; jisai sako taip: tai 13 straip- ' . ’
snis baudžiamojo proceso įstaty- Seimas, išklausęs Teisių ir Rė
mų. Tas straipsnis sako taipjdakcijos Komisijos pranešimo 
“Vospresčajetsia ostanavlivatdėlkii Ministerio Pirmininko in- 
riešenija diela pod predlogom neteivencijos Juozo Purickio ir 
polnoty... Augustino Voldemaro bylų rei-

Pirmininkas. Prašau nurody-kaJu, nutaria, kad šis klausimas 
ti, kuo pasiremiant kalbėtojąpnesvarstytinas kaipo neteisėtai 

Seime iškeltas.
• j' * I

, . . Drg. K. Bielinistymą, kuris pas mus veikia.
Pirmininkas. Tai reikia iš-sako, kad šiuo klausimu turi kal- 

. versti. bėti ne tik juristai, bet ir politi-
Markauskas (s-d). Tai aš pas-kai. Jis prisimena Purickio bylos 

kui išversiu jietuviškai... Seimas įstoji ją ir mano, kad visuomenėj 
turi turėti galimlybės/ tikrinti iau susidarė dėliai tos bylos aiš- 
maiio vertimą... Tai skamba kus nusistatymas ir Teisingumo 
taip: “Vospreščajetsia ostanav-ministerio žygis Seime yra keis- 
livat riešenije diela pod predlo- tas ir nereįkalingas.
gom nepolnoty^f : ‘nejasnosti iii Seimo pirmininkas nuolatos 
protivoriečija zakonov. Za naru-stabdo kalbėtoją.
šfcATje sego .pravila vinovnyje j Plečkaitis
podvergajutsia otviętsvennosti,
kak zaprotivozakonnoje bezdiej-savo kalboje ironizuodamas 
steije vlasti”. Ir toliau tuo rei-klausia, kas prašė Teisingumo 
kalu yra rusų senato paaiškitri-ministerio ateiti į Seimą su Pu
mas, kuris skamba taip:‘'“Sūdo-1 tekio byla: Teismas • neprašė, 
obiazan tolkovat smyšl zakonaSeimas neprašė, tai kas gi pra- 
po sobstvennon)U;,r‘ažumieniju išė? (iš vietų balsas: kun. Puric- 
ne v pravie vozbūždajen^yja ne-kis
domniienija predstavliat na raz- Iš dešiniųjų, neskaitant refe- 
riešenije senatu.” Reiškia, Teis-rentų, niekai nekalbėjo. Gydyto- 

. mas turi išspręsti pats ’ ir vien jas Draugelis tylomis pakišo ne
tik jis turi teisės įstatymą inter-zohuciją, kuri* krikščioniškųjų 
pretuoti ir taikinti, bet jokiu bu- frakcijų balsais ir priimama.
du niekas kitas negali kelti neai- [“S—tas”] ,

Man nęžinoma, ąr buvo tuo klau
simu Ministerių Kabineto nuta
rimas, tik mes žinome, kad ata- 

svietimui, šitaip kyailai mėgina absurdum, ir U bai gaila, <.t. Po- tinkamo turinio pareiškimas, pa- 
jas mulkinti? , tnas Miniatc s pamėgo tokį pole- sirašytas Ministerio Pirmininko,

----------------- mikna metodą. Jis minėjo čia po-
I KĄ TAS ŽMOGUS PAVIRTO! argumentus jau avansu,

nežinodamas ir negirdėdamas, 
ri .. . v ką pasakys priešingoji pusė.Pruseika-Vabalas-Serenga su

galvojo naujų keiksmų “idiolpa- AŠ vartosip tiktai juridinius 
laikiams iš “N-ų” ir “Keleivio”, argumentus ir tegul Teisingumo 
Jam; jau negana 'to, kad jisai Ministeris nelaukia, kad šį kartą 
per keletą metų, apsiputodamas operuosiu politiniais argumen- 

K keikė juos “niekšais,” “jude
siais,” “smalaviriais” ir tt. Ji
sai dabar vadina juos “orangu
tango ir šimpanzės veislės,” 
“beždžionžmogiais!”

Mes tatai užrekorduojame, 
kad žmonės, kurie kitąsyk paži
nojo Pruseiką, kaipo socialistą, cijos. Antras klausimas yra es- 
matytų, iki kokio žemo laipsnio minis apie tai, ar reikia išduoti 
jisai nupuolė, tarnaudamas bol
ševizmui. « v

tais. Manau, kad šiuo klausimu 
reikia skirti du momentu: vie
nas momentas formalis ir kitas 
esminis. Formalis momĮentas 
tai klausimas apie tai, ar galima 
šiuo atveju ir ar būtinai reikia 
taikinti 63 paragrafą Konstitu-

1 . t .

DEL “ZINOVJEVO
‘ LAIŠKO.”

Anglijos rinkimų kampanijo
je, kaip žinia, svarbią rolę suvai-

nos, mieste Juarez, ėjo Mek- kad Maskvos agentai, veik- «ojo internacionalo 
v, v** , • , - .r. mo A neri n knmiini

sikos darbininkų kongresas.
Meksikos' darbininkams 

tas kongresas turėjo nepa
prastos reikšmės, kadangi 
jisai supuolė su prezidento 
Calles’o /inauguracijos laiku. 
Plutarco Elias Calles tapo 
išrinktas Meksikos preziden
tu organizuotų Meksikos 
darbininkų pastagomis. Tai
gi šis Meksikos Darbo Fe
deracijos kongresas turėjo 
progos pažymėti savo pasi
sekimus ne tiktai ekonomi
nėje dirvoje, bet ir potikoje.

Ačiū tam, kad Meksikos sveįkįntį 
darbininkai supranta, jogei 
ne gana yra tenkintis tiktai 
kova už geresnes darbo są-

. lygas, bet reikia taip pat or
ganizuotu budu veikti ir po-

dami per komunistines par
tijas Italijoje, Ispanijoje, 
Anglijoje ir kitose šalyse 
padėjo tenai įsigalėti fašis
tams ir reakcininkams. Pa
čioje Meksikoje, pasak jo, 
komunistai viešai skelbė 
darbininkams, kad jie turį 
pasinaudoti atžagareivių 
maištu, kuriam vadovavo 
Adolfo de la Huerta.

Tuo budu Meksikoje, kaip 
ir beveik visose pasaulio ša
lyse, organizuotieji darbi
ninkai pasirodė, kaipo griež
ti bolševizmo priešai. Su 
tuo juos galima tiktai pa-

Apžvalga
— t — - -  - —  r

litikoje, tai Meksika šiandie “BALSAS’’ DARBININKĖMS
MULKINTI.turi darbininkiškų valdžių.

Prezidentas Calles ir jo 
ministeriai (sekretoriai), trelių susivienymo 
tarpe kurių labai svarbių ‘Parbmmkių Balsas,’ 

. zt , mame savo numery rašo su pa-

Komunistinio lietuviškų mo- 
organas, 
paskuti- 

vietą užima pramones, pre-, silenkinimu> kad Anglijos D^._ 
kybos ir darbo sekretorius bo Partijos valdžia “prakišo;” ir 
Morones (kuris yra Meksi- sako:

“MacDonaldo valdžia nie
kad nebuvo darbininkiška, tik 

' tokiu vardu prisidengė, nors 
ir'ta priedanga neilgai laikė. 
Del tos darbininkiškos prie
dangos jie (kas? “N.” Red.) 
buvo ir priversti padaryti ke- dalykų, kurie yra surašyti tame 

“laiške,” tai jisai nebūtų pada
ręs jokio Įspūdžio į Anglijos vi
suomenę, u 
buvę nesu 
kad tai yra falsifikacija.
dabar, kas galėjo žinoti, ar Zi
novjevas sako tiesą, ar mrtuoja, 
kuomet jisai to “laiško” užsigy
nė? Meluot Rusijos Grisa juk 
yra labai papratęs,

Morones (kuris yra Meksi
kos Darbo Federacijos pre
zidentas), nemėgins, žino
ma. tuojaus steigti socializ
mo tvarkų tame krašte. 
Meksika tam dar nėra pri
brendus. Ji yra be galo tur
tinga gamtos turtais, bet 
jos pramonė dar menka, ir 
gyventojų masės (ypatingai 
ūkininkų) labai neapšvies- 

Meksikos darbi u?ku

lėtą dalykėlių, kurie nevisai 
patiko valdančiajai klasei, ir 
dėlto prisiėjo ‘darbo’ valdžiai 
pasitraukti visiškai.”

Tais “dalykėliais,” kurie “ne
visai patiko valdančiajai klasei,” 
aomunistinių moterėlių organas 
vadina sutartį su sovietų Rusija 
ir komunisto Cnmpbell’o pa- 
liuosavirnų.

O šiaip, tai, girdi, MacDonab

tos.
valdžia stengsis 'lagei’d i 
materialį būvi biednuoine- 
nės ir aprūpinti jų geromis 
mokyklomis. Tarptautinė
je gi politikoje jos svarbiau
sias uždavinys bus žiūrėti, do valdžia darė viską, kas pati- 
kad užsienių ' kapitalas ne- 

"gautų progos įsiskverbti
Muksikon ir pavergti josios

ko valdančiajai klasei, nes val
džia buvusi “nedarbininkiška.”

Bet jeigu taip, tai kur gi pasi
dėjo tie Anglijos darbininkai?

Jeigu .Darbo i'artija “nedarbi- 
nįn'kįsga;” o konservatorių ‘ir. Ii- 

Ttiretiama šitokia valdžia, H'ralu I’,u’tŲoa yra tikrai 1R'da1'' 
i ” ; ; bininkiškos, tai kurias gi parti-Meksika netruks pasivyt!

tas šalis, kurios yra toliaus .............
už ją nužengusios ekonomi- jūsiškės Maskvos 
nio plėtojimosi keliu. laiko tikrais “dar

Anglijos komunistai, kuriuos
> davatkėlės

teismui Juozą Purickį ir Augus
tiną Voldemarą. Antras klausi
mas yra parenkstyvus, jis gal 
net Seime nekils, jei pirmas klau 
simas bus išrištas neigiamai. 
Tuo tarpu kalbėsime tiktai dėl 
formalinio momento, tai yra ai’ 
galima tuo atveju taikinti Puric
kiu! ir Voldemarui Valstybės 
Kons ^.tuci jos' 63 paragnafas. 
Bet, gerbiamieji, aš eičiau dar 
toliau ir kelčiau klausimą apie 
tai, ar teisėtu keliu šitas klausi
ma^ pateko j Seimą. Aš atsaky
čiau, kad kelias to klausimo iš 
Vyriausio Tribunolo į Seimą yra 
kėliau nelegalis. Ir labai gaila, 
kad Teisingumo Minis beris teinu, 
tuo keliu. Reikia išaiškinti galų 
gale ir pirmiausia Teisingumo 
Ministerių i, kokioje rolėj e šita- 
mje klausime jisai figūruoja ir 
kokia jo, kaipo vyriausio valsty
bės gynėjo; general prokuroro, 
pareiga* uždavinys vyriausybė
je. Rusų įstatymas, kuriuo mes 
vaduojamos, kalba apie rolę Tei
singumo Ministerio valdžioje 
tuo budu — aš cituosiu rusiš
kai: Prokurorskij nadzor vvie- 
riajetsia Ober-Prokuroram, Pro
kuroram i ich Tovariščarn, pod 
vyššim nabliudenijem Ministrą 
Justicii, kak General-Prokurora.

Reiškia, uždavinys Teisingu
mo Ministerio yra tiktai tas,
kad jis prižiūri, kad esantieji jo pats Teisingumo Ministeris, yra 
žinioje valstybės gynėjai teisė- atsidūrusi teisme, šitame teisme 
tai veiktų ir persekiotų nųsikal- laukia savo teisingo sprendimo, 
timus valstybėje. / Tuo tarpu kuri^ m’ums 
Teisingumo Ministeris, išeida- sprendimo, kurį 
mas iš savo kompetencijos, daro tik Vyriausias Tribunolas, tik 
intervenciją į Teismo kompeten- teismas, kuriame yral ta byla, 
ei ją. ir nori sustabdyti bylą, kuri Aš nežinau, koks butų sprendi- 
yra jau Vyriausio Tribunolo ei
goje. Tai aš manyčiau, kad ši
tokiai žygis iš Teisingumo Mini-

atėjo į Teisių ir Redakcijos Ko
misiją. Teisių komisija spren
dė, ar tas klausimas yra teisėtas.
Teisių konfesija išsprendė tą vartoja r^sų kalbą I
klausimą neigiamai ir pripažino Markauskas. Aš cituoju įsta
tą klausimą nesvarstytinu. Kad 
tas klausimas yra nes varsty ti
nas, kitokįos nuomonės visai ne
buvo ar gal nebuvo iš priešingos 
<pusės pilietinės drąsos pasisaky
ti prieš, nes nė vieno žodžio ne
buvo už tai, kad tas klausimas 
gali būti Seime iškeltas. Vienas 
tik Teisių ir Redakcijos Komisi
jos narys pasisakė, kad jisai to 
klausimo negali spręsti iš esmės, 
kadangi jisai yra įgaliotas toje 
byloje, ręiškią, yra materialiai 
užinteresuotas. šitas motyvas 
suprantamas ir, žinoma, reikia 
laukti, kad tas Teisių ir Redakci
jos Komisijos narys pasielgs 
taip pat ir Seimo plenume. Bet 
kiti komisijos nariai nebuvo už- 
interesuoti, nebuvo suvaržyti, 
ir klausimą statydami nepasisa
kė už tai, kad šitas klausimas 
butų iškeltas Seime. Ir tokiu bu-’ 
du šitas klausimas atsidūrė šian 
dien pas mus Seime, atsidūrė, 
kaip aš minėjau, keistu ir nele
galiu keliu. Reikia priminti, kad 
intervencija iš vykdomosios val
džios pusės į teismo komipenten- 
ciją yra dalykas negalimas ei
nam musų konstitucija. Teising. 
Ministeris, kaipo Ministerių Ka
bineto narys, kaipo vykdomosios 
valdžios narys, kuri veikia vi
suomet solidariai, negalėjo tos 
intervencijos į teismo kompeten
ciją padaryti. Antras konstitu
cijos straipsnis kalba šitaip: 
valstybės valdžią vykdo Seimas, 
vyriausybė ir teismas. Musų kon
stitucijos 3 valdžios ' funkcijos 
griežtai ir aiškiai atskirtos. Tuo 
budu Teisingumo Ministeris įsi- 
laužė j teismo kompetenciją, su-'bčti poterį, vos jį atitraukė imi- 
laužė konstitucijos paragrafą rininkas.

f I Gatvėse triukšmas, eilės ve-
šitos bylos normalis kelias bu- žinių, pulkai žmonių.

tų toksai: Byla, kaip pripažino

as
f Teninra»

Taip ėjo Mykoliukas su mūri- Pamažu ėmė išeiti iš vidur- 
ninku per tiltą paskui vienas ki- mięsčio. Gatvės triukšmas mažė
tą, per Naujamiestį, per gatvę, jo, žmonių praeinant rečiau bu- 
Priėjęs pilį, vaikinas nusiėmė vo matyti, vežimų beveik visai 
kepurę ii’ persižegnojo, manyda- nebuvo. Bet užtat pritaisytų na
mas, kad tai bažnyčia. Prie Ber- mų statymui 
nardinu vos jo omnibus neper
važiavo. Prie Dievo Motinos s ta 
tūlos norėjo atsiklaupti ir sukal-

»

nežinomas, bet 
gali padaryti

laiptų skaičius, 
krūvos plytų ir raudonų mūrų 
padaugėjo.

Vaikinas nustojo vilties suras
ti savo mūrininką ir pagalvojo, 
kad reiktų susirasti darbo.

Įėjo į pirmą fabriką pakeliui 
, Mykoliu- atsistojo tarp darbininkų ir Žiū

kas vieniems praeiti pasitrauk- rėjo. Kartais, jiems besišne- 
davo į šoną ‘į kitus pats iš nety- kant, kokį žodį įterpdavo, arba 
čių atsidurdavo ir net balo iš kam patarnaudavo. Vienam pa- 
baimės, kad jo neišpraustų. Pa- dėjo plytas sukrauti, kitam reč- 
galiau jam viskas galvoj ėmė kėlę padavė, o tiems, kurie mai- 
painiotis ir pametė iš akių mu- šė kalkes, pasakė, kad ne taip 
rininką. tai daroma, o šitaip. Ir tuojau

—Ponuli!... ponuli!.... —ėme parodė, apdrėbdamas kalkėmis
rėkti nusiminęs ir tekinas nubė- nuo gaivos ligi kojų meisterį, 
go gatve.

Kažin kas jį sulaikė, sakyda
mas :

—Tylėk, tu šunie!... čia nega
lima gerklę laidyti!

—Mano ponas prapuolė!
—Koks ponas? ■ 
—Mūrininkas.
—Tai betgi ponas!...

—K° čia sukinies, šunpajaiki?
— paklausė jo raštininkas.

—Darbo ieškau, pone.
—Čia nėra tau darbo.
—Nėra dabai1, tai gal bus 

vėliau. Tamstos nenukentesite 
dėl to, jei kuriam truputį padė
siu.

Gudrus raštininkas suprato, 
kad vaikinas neturi skatiko. Iš
siėmė savo knygutę, pieštuką, 
ėmė brūkšėti skaičiuoti ir, paga-

mas Vyriausio Tribunolo,>bet aš 
numatau, kad kelias šituo klau
simu butų toksai. Vyriausias 

sterio pusės yra nelegalis. štai 'Tribunolas, pasiėmęs spręsti tą 
kodėl aš sakau,'kad šitas klausi- bylą, sakysime, pripažįsta, kad 
mas pateko į Seim|ą visiškai ne- ištikrųjų šituo atveju reikia 
teisėtai. Mes žinome, kad Vy
riausias Tribunolas turi pas sa
ve tą bylą eigoje, kad viskas, 
kas reikia, Vyriausio Tribunolo 
yra padaryta, nėra padarytas 
tik sprendimas, kuris butų jau 
gal įvykęs. Vyriausias Tribūno-

17 bolševiką™ būtį las Pasiėmė liylą spręsti, padarė 
inkų įtikinti publikų, Publikacijų apie Juozų Punck|, 

į kuris nežinia kur gyvena, ir ku- 
. slepiasi nuo riausiojo Tribunolo

Gynėjas kreipiasi j savo virši- 
į sa

kydamas, kad iškilo toks įį toks peties ir ėmė rodyti, 
casug ir Vyriausio Tribunolo —
Valstybės Gynėjas prašo Teiskv mus stato... čia kitus...
gurno Ministerį, kaipo sayo vir- —Aha! -— tarė Mykoliukas ir Norėjo net triukšmą

* atveju reikia 
taikyti konstitucijos 63 parag?., 
Aš dabar šitą klausimą apleisiu;' 
nes šitas klausimas yra tolesnis, 
bet leiskime, kad Tribunolas pri- tau reikia eiti? 
pažįsta, kad jisai sprendimą toje 
byloje negali padalyti, kadangi 
pirmiau tuo klausimu'turi išsi-_ —Tokius... iš plytų, — atšovė liaū, priėmė Mykoliuką. 
tarti Seimas? Tuomet kokia išei- vaikinas.
tis? Tu.omet Vyriausias Tribu- —Tai kvailas!... Na va, ir čia dirbdavo dvidešimt 

extra.
Tame fabrike vaikinas išbuvo 

ligi rudens. Badu nenumiiė, už

0 kur

' — Ten, kur namus stato. 
—Kokius namus?

------ ----------------- ,--------

žmonės kalbėjo, kad juo už- 
skatiku —tis? Tuomet Vyriausias Tribu- , .

uolas gali bylą sustabdysi ir Vy- namus mūrija, stato... Ir tenai 
Valstybės ir čia!

—Kad mematau..
Sulaikęs jį žmogus .paėmė už (nakvynę nemokėjo, bet taip put 

ne batų sau nenusipirko. Tiek 
—rNa, žiūrėk! Čia vienus na- tatai, kad porą kartų sekmadie

niais ifiisigėrė, kaip meiteliukas. 
smuklėje 

kelti, bet jam laiko pritruko, nes 
j j pro duris išmetė.

Namas augo kaip grislė. Dar

ris nežinia kodėl
teismo/ ir beliko bylą paskirti Gynėjas kreipiasi į savo v 
nagrinėti. Bet štai ateina Teisiu- ninką Teisingumo Ministęrį 
grimo Ministeris j Tribunolą ir 
sako: halt, sustabdykit sąvo 
sprendimą, m)ęs klausimą per-

Pumpurai (Mažeikių ap.). duodame į Sėimą, Seimas turi _ ,
N-19 d. įvyko LSDP. Tirkšlių tą klausimą išspręsti ir .tik pas- šinyiką, įeiti Į. Ministerių Kabi- nuėjo prie antro namo, nes ne- 

visuotinis kui, jeigu n^es jums leisime tą su klausimu, kad apie Pu- reikėjo eiti per gatvę.
Dalyvavo klausimą spręsti, tuomet spręs- rickio ir Voldemaro bylas pasi- •A'L*2te ‘ ■ 1-1

vai. organizacijos 
narių siisirinkirtTas. 
iš Mažeikių l 
dr. K. Dvarškis, kurs daug veju intervencija Teisingumo 
mums naujo ir naudingo pasu- Ministerio yra neteisėta ir nega- 
kę. Nutarta dėti pastangas Įima, as' manuii, kad vhjaš klaiir 
knygyno įsigijimui ,nes dajįbi- simas, iškeltas Teisingumo Mini
ninkai tik apsišvietę guli pa steuo, yra iškeltas neteisėtai, 
sėkmingai už savo reikalus ko- Eiga to klausimo, kiek man paai- 
voli. Knygyną steigsime ben- škejo Teisių ir Redakcijos Komi- 
drai su žie^irbininkais.

—Laukų vėjtdis. Ministeris p. Tumėnas kreipiasi

Atėjęs j vietą, paklausė niūri-
giclžkelio kuopos kit. Tai aš manau, kad šituo at- imtų spręsti Seimas. Tik tuo bu- ninko. Bet čia jo nerado, parodė užpakaliniai butai nebuvo baig- 

du >ra legalis to klausimo kelias jam kitą namą. Bet ir ten apie ti mūryti, o pryšakis jau buvo 
iš Vyriausio Tribunolo į Seimą, nujriniidcą Nastazą niekas nieko >stogu uždengtas, ištinkuotas, 
ų.’ilo tarpu, kaip aš turėjau pro- nežinojo; reikėję ęiti toliau. |stiklai sudėti ir nėl žmonės ėmė 
gos; paWkiiitij Seisingumo Mi- Tuo budu apibėgo'keletą gat-.keltis gyventi.
nisteris visiškai su tuo keliu ap- vių ir apžiurėjo kelioliką prade-1 Rugsėjo pabaigoje įsilijo. 

Darbas buvo nutrauktas ir mu> 
rininkų padėjėjus atleido. Jų 
skaičiuje buvo ir Mykoliukas.

(Bus davriau)
sijoje, buvo tokia: Teisingumo

silenkė. Jisai ėjo 
kuris reikalingas 
bet keliu, kuris 
tik nenumatytas. Aš

. ne-tuo kojiu, tų statyti namų, klausdamas 
sulig įstatymu, pats save: kur gyvena tie žmo- 
įstatym^ kaip nes, kuriems tiktai dabar namus 

stato ?
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WT W Komunistai vieni kitus mėto iš pirma minią apšviest, ir, suor- Daug jų tikrai turės žūti. Du'
I I^Ll I ■ ■ partijos, vieni kitus prakeikia,' ganizuot. Reiškia

• ISr • ęLa M JL JL vadina “išdavikais”,

MAINE

Oficiaiinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, nistams vardais, ardo vieni ki- 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais susirinkimus^ net ir kųmš-

čiuojąsi tarp sąvęs. Išpieštieji 
atsitraukia nuo Maskvos ir 
Įveria, savo ‘•partiją”. Pasilikę 
ištikimi Maskvai juos visaip 
kolioja, taip kad dėl tų kolo- 
nių net ir paskutiniai komu
nistai nustoja skaitę savo or
ganą “Rote Fahne”. Bet Mask
va neužmiršta savo viernųjų 
ir kuo labiau jie smunka, tuo 
didesnius Zinovjevas jiems 
“sandvičius” duoda. Iki šiol 
Austrijos komunistai gaudavę 
iš Maskvos subsidijos (sandvi
čių) po $l.:400; ka^ mėnesį. 
Tur būt dabar ta subsidija bus '
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui ’
A. žymontas, 1739 So. Haisted SL, Chicago, Iii. '*

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So 

Haisted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brboke Avė?, Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Milier, 3210 So. Hai

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Peny Avė.
\ J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.

J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas —- F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius —, A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E.
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 
So. Haisted St., Chicago, III.

Knygius — J, Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijėnas/. : j Į
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Austrijos Socialdemo 
kratai

Austrija, seniau buvusi ga
linga imperija, po karo virto 
maža valstybe, mažesne ir už 
Belgiją. Jos pramonė liko su
naikinta, svarbesnieji pramo
nės centrai 
ir liko, 
Austriją 
Vieniui 
sius 
du,

išplėšti, o jei kas 
tai nebeliko rinkos, 
o ypač * jos sostinė 

turėjo -pergyventi bai- 
laikus. Miestas mirė ba-

pinigai nupuolė, vaikus, 
išgelbėti jų gyvastį, nu
gabenti į kitas šalis mai-

Iš LSS. Veikimobolševikai vyriausi koncentracijos punktai Maine valstijoj Socialistų Par- 
idiotais” | pirma melavo sayo prakalboje; yra Suzdalis ir Soloveckas. ' tijos organizavimo darbas yra 

ir kitokiais pripraątais komu-' ir laikraščiuose. ' | Politinių kalinių Solovecke, pa- varomas nuolat, nes patys dar-
x. , .. .v. . .. sak vyriausybės, esą dabar 340, bininkai to reikalauja. Po nuri
siu rudumo rm imai ais lai o pačių kalinių—500. Jų jų metų tas darbas dar pasidau- 

paro e o a spė a i <o pas ypa ^ai^į ypatingai laike gins, nes Naujos Anglijos Dis- 
bodševikus muši) .apylinkėj. T v Z \ . . .4
Oficialiai pranešė Wiikęs-Barre 
/‘Sunday Independent” Nov. 9 
dieną kiek kurios par
tijos balsų gavo. Coolidge 
—46,475, Davis —20,472, La- 
fFoliete— 20,0*93, Workers par
tija, Fosteris—88 balsus. Tai 
matote kokios ' bolšeyikų pa
sekmės per < 5 metus. Aišku 
kiekvienam, kad bolševikai ne
moka darbininkų organizuoį 
tik moka organizacijas išardyt.

Č-ivEpo $U0o‘"ka; ZŠnYį? Akyvaldoj šių faktų, ar ne-
Tnr I Iif dnhnr cirhdli i 1 vertėtų pagalvot seniems są- Jis pureiSKe.- i——
dar naciidinta' kad komunistė .illngicčiams aPio atgaivinimų| “Ąš turiu užbaigti rašyti kny- skleisti tarpe jų tikrų apsišvie- 

Lietuvių Socialistų kuopų mu- gas, kurias turiu savo.omeny. LimQ ir supratimą..Socializmo 
sų apielinkėj ? Ir surengi maį’š- 
rutą, nesv drfbar gera proga 
žiemos laike. Reikia neuž
miršt, kad nuo 1919 m. WįlkeŠ- 
Barre apylinkėj; < pebuyp - nei 
vienų Socialistų į>rakall)ų, nei 
jokios ‘17teratur<>w Spcialisliš- 
kos nieks neplatina, 
rudens rinkimuose 
kad Socializmas dar gyvuoja, 
tik reikia seniems Sąjungie- 
čiams biskį sųkrust su agita
cija, o pasekmės bus, jei-e ra
sis > pritariančių tam. darbui, 
tai meldžiu kreiptis žemiau pa
duotu adresu laiškais arba as
meniškai dėl pasitarimo.

St. Žukauskas, 28 Pulasky 
St., Kingston, Pa. ,

ilgos šaltos ir tamsios žiemos. 
Nebepakęsdamr savo vargo ka
liniai kartais kelia maištus, ku
rie dideliu žiaurumu numalšina
mi. Daug nelaimingųjų iš nusi
minimo patys sau galą darosi

triktas ateis į pagelbą
OREGON

Umatilla, Oregon, Socialistų 
Partijos kuopoj šėĮcretorė Mih- 
nie McĘinnland rašo: — “Mes

BROOKLYN, N. Y.

S. S. 19 kuopos susirinkimas

$ulig musų kuopos nutarimo, 
dabar kuopa laikys susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį (ne*dėldienį), 10 valandą ry
to. Taigi sekantis susirinkimas

nesenai gavome keturis naujus įvyks M sekmadienį, t. y. gruod-

AUSTRIJA
narius į musų kuopą. Aš esu 
tikra, kad netolimoj ateityj mes 
gausime ir daugiau naujų drau-

Socialistų veteranas, Karolis gų. Ąš esu tikra, kad mes pa- 
Kautskis, pranešė, kad jis krau- dalysime gerą įspūdį į mu\ų 
stosi gyventi į Viennąs Atsisvei- naujus narius. Bet mes norime 
kindamas su Vokietijos drau- netik padauginti- musų narių 
gaiš, jis pareiškė: tskaitlių, bet mes norime taipgi

n
“naudingą darbą”,

» i

toliau galėtų tęsti sayo

žio 7 d., 10 valandą rytą Socia
listų Svetainėje, 319 Grand St.

Taip pat šis susirinkimas bus 
dalinai ir pamokinantis susirin
kimas, nes d. V. Poška prisiža
dėjo po biznio susirinkimui re
feruoti temoje: “Kai kurios 
Priemonės Kovai su Nedarbu”. 
Įrodei kiekvieno L. S. S. 19 kp. 
nario yra neatbutimimas į šį su
sirinkimą atsilankyti, ir atsilan
kyti minėtu laiku, kad galėjus 
greičiau užbaigti biznio susirin
kimą.

Pašaliniai žmonės irgi gali at
eiti pasiklausyti referato, o ku
rie norės, galės ir į musų kuopą 
įstoti.

Tik draugai nepamirškite.
— Narys.

Turiu sukoncentruoti visas savo principų. Tąipgpmeg Įiorime sų- 
jėgas parašymui tų knygų, kol daryti visų darbininkų^ ‘parti- 
aš dar gyvas. 1 Tame darbe tikiu H

čiasi ir pats partijos veikimas, 
nors ir šiaip Austrijos social
demokratų partija visuomet 
buvo labai, veikli. Centralinis 
organas “DarDininkų Laikraš
tis” (Arbeiterzeitung) įgyjo į abefriai susipratusius lietuvių 
metus laiko 20,400 naujų skai- darbininkus kad ii’ silpnas ne
lytųjų ir dabar jis turi 111,- 
400 skaitytojų, 
cialdemokrato”, __ .

į organizacijos nariai gauna dy-l 
kai, tiražas (skaičius prenume
ratorių) į metus laiko pašoko 
nuo 145,000 iki 183,000 ek- 
zempliorių. Provincijos laik
raščiai padidino savo tiražą, 
bendrai imant, ant 102,400 ek- 
izempliorių, taipjau įsteigta vi- platesnio veikimo, prie gilesnio 

tame .kultūrinio darbo, o ir mes tada 
“Nepatenkintasis”, galėsime pasigirti, jei ii4 netaip 

dideliais, tai visgi daug didės-'

Ar skaitant šias nuostabias 
s>kaitlįn([s apiįe Austrijos so
cialdemokratijos veikimą, ne
gimsta pas sąjungiečius ir

ras veikti kiek plačiau? Jei 
Viennos “So- Austrijos socialistai gyvenda- 

kurį Viennos mi taip nepakenčiamai sunkto* 
se aplinkybėse, o betgi įsten
gia tiek daug veikti ir laimė* 
t i, tai kiek mes, amerikiečiai, 
turėtumėm veikti, gyvendami 
daug patagesnėse aplinkybėse? 
Lai šis Austrijos draugų pavyz- 
dis paskatina ii’ mus visus prie

Bet šio 
pasirodė,

kūjo . . (
tinti. Ypač sunku buvo dar b h įsą eįję naujų laikraščių, 
n inkams, kurie dirbtuvėms su
stojus, turėjo badauti, o pa- 
gėlbos laukti nebuvo iš kur. 
Ir darbininkai netik badavo 
bet ir badu mirė. Padėtis bu
vo kiek pagerėjusi kitoms val
stybėms suteikus Austrijai pa
skolą. Bet nenormalu padėtis 
nepasigerino. Paskolai išsisė
mus pereiti 
sunkus Austrijos proletariatui: 
krizis ir bedarbe siautė, o dėl 
ekonomijos mažinant etatus 
daug žemesnių valdininkų irgi 
neteko darbo. O be to viešpa
tavo didelė brangenybė, taip 
kad ir dirbantys ir tai tik di
deliu vargu galėjo pusbadžiai

skaičiuje
kuris turi- jau 106,400 skaity
tojų. Abelnai toj., mažoj šaly niais laimėjimais, negu kokiais 
darbininkai turi apie 100 sayo galėjome pasigirti pėr pastaruo-' 
dienraščių, savaitraščių, mene . sjus kens metus.
sinių žurnalų ir k. periodinių 
leidinių. Visų jų tiražas siekia 
iki 2,000,000 egz.. Į čia įskai
tyta ir 52 profesioniniai or-

Tarptautinis Frontas
RUSIJA

Austrijos darbininkai, /kad ir 
badaudami, didžiausio vargo pri- ■į * u^vięuu ja

spausti, o betgi laivinasi, svie- dabar 
melai vėl būvą ganai su 979,650 egz. tiražu, ^mši, organizuojasi ir veikia, o

Rašo F. A. Mackenzie

i ...

, KĘN1UCKV -
rie gyveną Viennoje. Taipgi no- iš Dayton, Kentucky, d. Au
riu juos supažindinti su savo gust Panschar rašo Socialistų 
darbu. Jėi aš savo darbo neuž* Partijos ofisan:
baigęs numirčiau, tai jie galės nai-patenkintas Prezidentiniais 
užbaigti. Delei to aš ir turiu ap- rinkimais. Jei mes dar~1r neiš- 
sigyventi Viennoje. Bet mano rinkome savo klasės prezidento, 
dvasiniai ryšiai su Vokietijos bet mes surinkome 5,000,000 
Socialdemokratija nepersitl’auks. balsų. Jei aš ką nors galėčiau 
Ir aš manau, kąd mano atąisky- pagelbėti Nacionaliam Socialis- 
rimas nuo organizacijos, bus tik- tų Partijos Ofisui, duokite man 
tai laikinas/ Karo psychologija žinią. Atsiminkite, kad aš no- 
jau praeina; Vokietija justos į 
Tautų Sąjungą. Tautų rubežiai 
mažiau beturi reikšmės ir gal 
jau nebetoli tas laikas, kuomet 
Vokietija ir Austrija bus laisvai 
susijungusios’Valstybes”.

Jaunų Socialistų Lyga ap- 
vaikščioja savo 30 metų sukak
tuves. Pirmutinis masinis susi
rinkimas Jaunų Socialistų Lygos sekretorius \Socialištų Partijos 
Austrijoj įvyko spalio 14, 1894, aaportuoja, kad organizatorius 
Viennoje. Dabar ta trganizacija Stille čia kalbėjo ir po jo kalbos

gauti pągelbos, iš savo sūnų, ku
rie gyveną Viėnnoje. Taipgi no-

“Aš esu pil-

riu gauti ęionąi d. Eugene Deb- 
są kaip tik jis* pasveiks. Aš va
riau prezidentinę kampaniją su 
sekretorium Edelmanu, Ohio 
valstijoj. Aš dabar norėčiau at
gaivinti didelį socialistinį veiki

amą Cincinnati valstijoj.”

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

NEW YORK
Cortland, New /York, valstijos

Esant lokiai padėčiai, eko
nominė darbininkų kova nega
lėjo būti sėkminga. Ir stiprios 
Austrijos profesinės sąjungos 
(darbininkų unijos) per tą lai
ką žymiai sumažėjo. Ne geres
ni joms buvo ir pereiti melai: 
į melus laiko jos neteko 150,- 
900 narių. Sunku prie tokių 
aplinkybių veikti ir socialis
tams. Jie visomis pajiegomis 
stengiasi kaip nors pagerinti 
darbininkų būvį’, sumažinti jų 
vargą, bet tos jų pastangos ne
sėkmingos, nes kliudo išorinės 
sąlygos, kurių pergalėti tuo 
tarpu negalima. Prie tokių ap
linkybių kiekvienam yra leng
va suklaidinti vargstančius- ir 
badaujančius darbininkus, kas 
tik moka gražius pažadus duo
ti, kas tik pažada kokį nors 
palengvinimą rių baisaus vargo, 
nors ueištęsint ar visai ir ne
sistengiant, ar net ir neturint 
noro stengtis tuos savo paža
dus išpildyti.

organai gamtos mylėtojų (74,- 
000 skaitytojų), sporto (4,000 
skait.), pedagoginiai (90,000 
sk.), jaunimo (22,000 sk.), so- 
či'akk.mokratų apsaugos sąjun
gos (23,000 sk.), teoretinis 
žiTErias “Kova” ir t. t. Knygų 
leidimas taipjau labai didėja 
ir partija pereitais fiskaliniais 
melais (iki birželio 30 d.) iš
leido 18 knygas 180,000 eg
zemplioriuose. Be to Viennos 
organizacija išleido 75,000 egz. 
brošiūrų platinimui tarp savo 
nariu.

Bet nebuvo ifemirštas ir 
kultūrinis darbas, ^r čia par
tija buvo labai veikli. Kaip 
platus yra partijos švietimo 
darbas parodys kad ir šios 
skaitlinės. Skaičius propagan
dos biuro surengtų paskaitų 
pakilo nuo 600 iki 1,442; vėl 
niorganizuola Viennos partinė 
mokykla; be to veikė 26 dar
bininkų mokyklos su 340 lek
cijomis, 18 fabrikų mokyklų 
su 144 lekcijomis, 22 moterų 
mokyklos su 285 Jekcijomis, 
techniniai kursai ir t. t. 
to jaunimo organizacija iš 
vo pusės surengė į metus 
ko 17,189 paskaitų, kurias 
’ankė 624,751 klausytojų. 
Tfanizacijos meno skyrius
rengė 921 vaidinimus su 354,- 
259 lankytojų, 20 simfoninių 
koncertų (27,904 lank.), 25 
dailės vakarus (15,833 lank.), 
53 ekskursijas į Viennos mu
gėjus (1,546 dalyviai) ir t. t.

Biit partija vis dar nepasi
tenkina savo augimu ir veiki
mu. Ji savo veikimą vis labiau 
liečia, vis }apima naujas sry- 
is, kad kuoplačiausia apėmus 
r aptarnavus ideinius, kultu- 
’inius ir ekonominius Aus Iri
os proletariato reikalus.

mes... —K. B-as.

Penkiy mėty pasekmės
Iš WILKES-BARRE 

APYLINKĖS

zinu

Be 
sa- 
lai- 
ap- 
Or- 
su-

ko Austrijos Socialdemokratų 
partijos /kongresas — partei- 
tag. Ir ką jis parodė? Jis pa
rodė, kad nežiūrint labai nepa
lankių sąlygų, Austrijos social
demokratija yra nepaprastai 
tvirtu ir veikli ir kad ji ne
silpnėja, bet dar nuolatos stip
rėja. Kuomet pernai profesinės 
sąjungos prarado virš 150,000 
narių, v tai politinė proleta
riato organizacija — socialde
mokratų partija — netik ne
susilpnėjo nariais, bet dar įgy- 
jo 51,851 naują narį, taip kad 
mažytės Austrijos socialdemo 
kratų partija birželio 30 d. tu
rėjo viso 566,121 narius’ Rei
škia, kas devintas žiųogtri iš

Kuomet taip auga ir veikia 
\ustrijos socialdemokratija, tai 
ką veikia Austrijos komunis
tu, kurie, kaip priprasta vi
siems komunistams, giriasi sa
vo laimėjimais ir nuolatos

prie partijos. Bet ir po birže
liu 30 d., vėliausiomis atskai
tomis, skaičius partijos narių 
nepaliauja augęs.

socialdemokratų spauda, ple-

’.lugimą ? Austrijos Ivom^iz- 
mas jau senai merdėja ir bai
gia savo Skurdų gyvenimą aš
triausiuose savytarpmiuosu 
ginčiuose, barniuose, pasikolio- 
jimuusu ’^ir suBįiskaJklimuose.

Simnas (Alytaus apsk.) Spa
lių 26 d. čia įvyko visuotinas 
socialdemokratų kuopos narių 
susirinkimas. Dalyvavo 13 na
rių (viso apie 18) ir keletas 
desėtkų prijaučiančių. Ap
svarstyta visa eile dienos klau
simų. Be kitko nutarta steig
ti Ž. U. D, P, S-gos ir žiežir- 
įbaniiikų skyrius./ Kalbėta dėl 
darbo savivaldybėje. Mat, mu
sų partija pirmą sykį dalyva
vo valse, tarybos rinkimuose 

(pravedė 
klausimu 

nutari-

Sovietų Rusijos trėmimo sis- yra labai didele ir turi ^didelės prie, vietinės Socialistų Partijos 
• vis plačiau ir pla-- įtekmės į profesinį ir į darbiniu- kuopos prisirašė 43 nauji nariai, 

čiau vartojama. Kiekvienas as- kų apsišvietimo gyvenimą. Pir- Kuopa išrinko valdybą ir darbas 
muo gali būt areštuotas be jokių' miau valdžia tai organizacijai tuojau prasidėjo delei gavimo 
formalumų ir be teismo sprendi
nio ištremtas. Per praeitus me
tus tuo budu buvo keli tūkstan
čiai žmonių išdanginti j koncent
racijos punktus šaltose žiemių 
srityse, arba į nesveikus Taš
kento lieknus.

Tarp tų ištremtųjų buvo “bal
tųjų” -rusų, aristokratijos narių 
politinių nebolševikinių Organi
zacijų narių, daug profesorių ir 
studentų, dvasininkų, inteligen
tų, mergaičių nuo 18 metų ir vy- stag’ą. Socialdemokratų Partijos bus trečioji partija, bet iš sykio 
rų bei moterų iki 70 metų am- Pildomasis Komitetas ir tam tik- pasidarys antroji partija, nes
žiaus. Dvi didžiausi grupi su- ros komisijos išleidimo/rinkimų jau čia paaiškėjo, kad be orga- 
darė areštuotieji praeitų metų programą. Kuomet masiniose su-1 nizacijos, be pinigų, oiLaFollet- 
gruodyj taip vadinami <‘nepma- sirinkimuose tas programas lie- te surinko daug.daugiau balsų 
nai” (pirkliautojai), ir suimtieji ka perskaitomas, tai visi, su di- ne8'u demokiratų kandidatai. Kol 
rugsėjo mėnesį gruzinai, ištrem- džiausiu entuziazmu tam pro- susiorganizuos Darbo Partija, 

Socialistų Partija’ bus vienatinė 
neprigulminga politinė partija, 
nes Workers Paytija čia neturi 
jokios reikšmės. Asmeniniai, aš 
užsimokėjau mėnesinių duoklių 
Socialistų Partijai už visus me
tus7 iš kalno.” >

neleisdavo laikyti susirinkimų, o 4ar daugiau narių, čia (partijos 
dabar apvaikščiodami 30 metų u^ljns eina visu1 smarkumu.
sukaktuves, jie įsikraustė į mie-1liobert A. Hoffman rašo: •—- 
sto salę. Jų Nurengtose 4em°n- 
stracijose dalyvauja dešimtimis 
tūkstančių darbininkų.

Nedaug tenka matyli 
čių “Naujienose” iš Wilkes- 
Barre apylinkės. Lietuvių • čia 
yra gana daug ir yra gera 
dirva dėl veikimo. •

Apie 5 metai atgal Wilkes- 
Barre apylinkė buvo veįkli įj 
lietuvių kolonija. Beveik kož- 
name miestely bkdavo Lietu
vių Socialistų kuopa. Visos* 
kuopos prigulėjo į VII Rajoną. 
Kuopos pagal savo išgalę pla- ti šjaurėn po nepavykusio Gruzi- gramui pritaria. Vokieti jos So
tindavo socialistinę literatūrą; • kili I • Ti’ i T--i-
rpno-dnvn nmkniivi< lui SUKllimo- cialdemokratai tikisi siose nnki-gd o pra <albas. et ka p per praeįtas avi savaites Mas-' muose dideliu laimėjimu Savo 
visam pasauly siautė bolsevi- kvni hnvn ..V; sVflihnpnin(ni '

“Čia yra būtinas reikalas turėti 
Visų darbininkų partiją. Dide
lis balsų skaičius paduotas už 
La Follette, rodo, kad čia darbi
ninkai yra pribrendę prie savo, 
prią Darbo Partijos. Ir toje Dar
bo Partijoje socialistai būtinai 
turi dalyvauti, čia jeigu suor- 

šių metų bus rinkimai į Reich- ganizuos Darbo Partiją, tai ne-

VOKIETIJA

VokieįĮjoj gruodžio 7 dieną

ir gana gerai laimėjo 
4 atstovus). Tuo 
priiimla atatinkamas 
mas.—S. E-z a s.

Kybartai. Kybartuose įsistei
gė gelžkelio LS.-DP. organiza
cija. Spalių 26 d. buvo susi
rinkimus ir išrinktas laikinasis 
Komitetas.

Kybartai. Kybartų miesto ir 
apylinkės draugams Apskri
ties. Komitetas įsteigė* partinius 
kursus. Kursus gali lankyti 
tiktai Partijos ir “žiežirbos” 
nariai ir kandidatai. Kursai 
prasidėjo spalių 26 dieną. Se
kama kursų diena bus lapkri
čio 9d. < . •

kiška proto liga, tai neužmir
šo ir musų apylinkes. 1919 m. 
birželio 8 d. VII Rajonas lie- 
tuviQ- Socialistų Sąjungos lai
kė konferenciją Scranton, Pa. 
Man pačiam teko ten dalyvau
ti. Kokie tarimai . buvo (oje

kvoj buvo girdėt skaitmeningus 
areštus inteligentijos ir studen
tų.

Politinės policijos įsakymu 
man tečiaus neleido atlankyti 
Salovecko koncentracijos punk-

. . __.______ ___ sovietai
konferencijoje, neminėsiu, nes vartoja carų sistemą kaliniams 
------ 7 .7------ T—7’Y tai tremti, tik dar labiau ją paaš

trinę, dar žiauresnę padarė. Tų 
tūkstančių žmonių, kuriuos tre
miama-į tokias vietas, kur jie- 
neturi jokios galimybės patys 
save išsilaikyti, sovietų valdžia 
nieku neaprupina, nė maistu, nei 
rūbais, todėl žiemai atėjus dau
gybė jų turės žūti dėl šalčio ir 
bado J.

I Daug nelaimingų tremtinių 
patys žudosi, kad tuo budu savo 

kuo- vargui padarius galą. Kai ku- 
nėra rįCj pastarojoj garsioj byloj

programe, tarp kitko, jie yra pa
reiškę :

“Uždėti daugiau taksų ant pa
siturinčių žmonių. Padidinti ap
sišvietimą. Socialistai kovoja, 
kad visi privatiniai bizniai butų 
valdžios kontroliojami. Sykiu su 
darbininkų Unij omis, socialistai 
kovoja už 8 valandų darbo die-

Kybartai. Spalių 26 dieną 
buvo Kybartų LS.-DP. narių ir 
prijaučiančių 

Įstojo naujų narių, 
naujas laikinis

kurie laikraščius 1
gerai žino, kad Socialistų prin
cipus jie tuomet pamynė po 
kojų. O priėmė, kaip jie (bol
ševikai) 
kus. P
priklausė apie 200 narių. Taip
gi buvo keletas socialistų kuo
pų lenl^ų ir rusų. Tai buvo 5 
metai tam atgal.

dabar
/

nei* vienos
Socialistų;

rusų.
kad “Naujienų” tuojau iš desperacijos nusižudė, paliauja dirbęs Socializmo labui.

’ ’ t Teisingumo komisaras Kuli®-’Jis rašo: “Ar man kas pagelbės,

kansAs
“Aš esu pilnai įsitikinęs, kad 

Socialistų Partija šįmet ir atei
nančiais metais sustipręs ir už
augs naivių skaičiumi. Aš kvie-

sako—revoliucioniš-
LSS. VII Rajono

ną. Del pagerinimo darbininkų, buvusį Lakollette kliubo 
klerkų ir civilių tarnautojų bū
vio. šalin su kapitalistų bloku!
Ura! už Socialistų Partiją!”

Socialistų Partijoj
NEW MEXIC0

Estancia, New Mexico, gyve
na vienas žymus senukas. Jis 
visą savy gyvenimą buvo geras 
socialistas ir geras žmogus. Jis 

Leningrade, teismo pasmerkti dabar jau turi 80 metų, bet nė*

O
DaJiar nėra 

pos Lietuvių 
nei lenkų, ųei

Aš manau, 
skaitytojas žingeidauja, kokią ’ 
armiją muaų ‘revoliucionieriai” ky pasikalbėjime pats man prisi ar ne, bet New Mexico bus kas 
per 5 metus suorganizavo? pažino, kąd kaltinamiems nelei- nors veikiama Socializmlo labui, 
Teisybė, bolševikai kaip užka- sta turėti savo gynėjų nei savo kai tik aš gyvensiu.” 
riuvo Socialistų kp. ir Rajoną, liudininkų, kurie apkaltintuosius -----------
ue smarkiai veikė. Rengė pra- gintų arba duotų jiems palankių 
kalbas, platino bolševistinę Ii- liudijimų. 
ter.aturą. Jų kalbėtojai aiškiu- Baigia kalinių rykštė yra ta, 
davo publikai, kad “už 2—3 kad jie vos vasariniais rūbais ap
metu , proletarus valdys v pašau- ^itiiisę- treniiaini į žienįįų krąš- 
lį. Sif bolševikais eina ilidžįu- tuš,''katpe ša|tis siekiai kartais 
ma. Socialistų “lyderiai” liko 60 laipsnių žemiau zero. Aš ma- 
generolai be armijos ir t,t.” čiau tokių tremtinių. Tiesiai

žinoma, bolševikai taip aiš- grumlu puvo žiūrėti, kai nesenai
kindąvo 2—3 metai atgal. Bei šimtai gruzinų buvo per Tomišką tą savaičių jis gaus 520 naujų 
šiandie jau sako, kad reikia varomi ' į šaltuosius žiemius, narių Socialistų Partijai.

kai tik aš gyvensiu.”

MONTANA
Nacionalis Organizatorius So

cialistų Partijos iraportuoja, kad 
d. John McKay.,, buvęs kandida
tas į Kongresą nuo Socialistų 
Partijos, ’dalbar pradėjo čionai 
smarkią kampaniją Socialistų 
Partijai. Jau užsisakė 500 ap
likacijų ip jis mano, kad į tręje-

prezidentą prisidėti prie Sociali
stų Partijos.. Jis sako: ‘Supran
tama, jėi nesuorganizuos Darbo 
Partijos, mes visi ateisime į So
cialistų Partiją. Mes apleidome 
republikonų ir demokratų parti
jas ant visados.’ AŠ lengvai ga
lėsiu suorganizuoti tuos buvu
sius'LaFollette kliubus į Socia
listų Partiją.”

MASSAUHUŠETTS
Naujos Anglijos Generalis 

Disbrikto Komitetas turėjo savo 
du susirinkimus. Nutarė para
ginti visus narius, kad pradėtų 
rungties prie visuotipo Naujos 
Anglijos darbininkų suvažiavi
mo, kinis įvyks gruodžio Į4 die
ną, Bostone, čia bus^ diskusijos 
ir nurodymai delei organizavimo 
Darbo Partijos. Čia yra varo
mas didelis apsišvietimas tarp 
darbininkų. Draugas Weisbord 
pasiliks organizatoriumi iki pa
vasariui. Yra nutarta, kad dar 
pasikviesti d. Fizgerald, iš New 
Y'orko, kaipo pagelbįninką prga- 
iiizatGiii ų sausio męneąy. Socia
listų Partijos narių skaičius už
augo keturis sykius.

susirinkimas.
Išrinktas 

komitetas. 
Svarstyta klausimas kaip ko
voti su maisto produktų pabran
gimu. Buvo nurodyta, kad kai
nas labai pakelia gretimų Eit
kūnų miestelio (Vokietijos) gy
ventoja*, kurie naudodamiesi 
aukštesne goldmarkūs valiuta 
superka nebrangiai iš rinkos 
suvežtus iš kaimų maisto pro
duktus. Buvo nutarta reika
lauti iš mus ir frakcijos miesto 
taryboj, kad ji rastų budus, 
kaip suvaržyti vokiečiams iš
kabom mą iš Kybartų produk
tų. Boto nutarta kreiptis J Sei
mo s-d.- frakciją, kad ji steng
tųsi per Seimą sulaikyti išve
žimą iš Lietuvos rugių ir kitų 
javų. Nutarta taip pat pavesti 
musų frakcijai Kybartų miesto 
taryboj, kad darytų žygių prie 
darbo inspektoriaus, kad tas 
neduotų leidimų vokiečių dar
bininkams dirbti Kybartuose, 
nes ir savų darbininkų yra be 
darbo.

Sekantis susirinkimas nutar
ta šaukti lapkričio 23 dieną. 
Dienotvarkėj bus 'be kilų punk
tų: 1) nuolatinio komiteto rin
kimai, 2) naujų kandidatų pri
ėmimai.

Susirinkime buvo praneši
mas apie streiką “Laido” dar
bininkų, kurie reikaląuja, kad 
iš Kybartų išsinešdintų ir “Lai
das” ir darbo .federacija,fnęsįir 
vienas n- kitas engia darbinin
kus, mokėdami mažas algas, o 
pelną pasidalindami.
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Gintarai
Daugelis nežino nieko apie anglis.

(Apskelbimas)
4***.

naudokitės

UŽKIMIMAS

lenką atsistoti tar-

Kainos 35c ir 60 centai.

T

menininkę 
ministeriui, 

, gantingai j

reika-1 
teatrui 
keletą

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

Man reikia anglių j

Del tų ir kitų priežasčių, jus turi-

Del greito piniginiu 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegyamų 
sistemą.

— Malonėkite atsiųsti man ang-

“Kokių anglių”? Klausia kompa
nijos darbininkas.'

“Nežinau” . \
mažų fu mace.

te pirkti anglis iš atsakomingų kom
panijų.

IŠ sykio galima pamanyti,

Lietuvos Žiniose’ 
atviras 

kuris 
jo užmetimus

W, F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

ir I8VENG- 
KITĘ nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 

diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu tr svei
ku, tuomet 
tokia darbas 
♦ūma neiAro 
aya niekuomet

t persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna no- 
\ gali būti de. bonko# Šito linimento. Nėra 
. tikrasis, jei fieturi INKARO vaifibaženklio.

F. AD. R1CHTER * CO.. v 
< 104-114 So. 4th SU Brooklyn, N. Y.

EMJOTHRnįįSj^
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j lis, pačią mokinių žodžiais, 
girtuokliauja ir rusiškai kei
kiasi... Išlaikoma V. Drama ir 
opera, kurios aktoriai ima nuo 
ne ministerškas algas. Opera 
kai opera, o dramai tai nede
rėtų tokias sumas blaškyti. Yra 

kad ši kova prasidėjo delei to,1 juk privačių trupių, kaip “Vil- 
kad vyriausybe .skriaudžia m e- ( kolūkis” ir “Tautos Teatras”, 

kuris jokių pašalpų negauna, 
šiaip taip išsilaiko, o darbas 
produk tingesnis nei V. Dramos. 
Valdžios neaprupinamos pieno 
organizacijos reiškia daugiau 
iniciatyvos, nes meno organi- 
zaiijos- tokio' į gyvumo nepa
reiškia. Užtai šiemet V. Ope
ra ir drama duosianti keletą 
šimtų tūkstančių defįcito, o 
ateinančiais metais deficitas 
numatomas 300,000 lt. —Dė
kui už locką! — Pasakys že
maitis, gyvendamas užkampyj 
ir nei sykio gyvenime nematęs 

Teatro vaidinių, tuo tarpu 
užsimokėti

Lietuvos menininkų 
kova su vyriausybe
Kali V Ji . o iv i įauviuM* į

nininkus ir išviso neduoda Lie
tuvoj menui tarpti. Kiek gi
liau pažvelgus, tenka konsta
tuoti visai ką'kitą. šiuo atve
ju tenka mesti kaltę meninin
kams, kurie seno rusų raugo 
prisigėrę, turi paėmę j savo 
rankas meno monopolję, visi 
jie valdžios apmokami ir sten
giasi užslopinti kiekvieną pri
vatinį meno reiškinį. Lietuvoj 
menas suvalstybintas.

Ginčas kilo delei čiurliopies 
galerijos. švietimo ministeris 
Bistras prikišęs menininkams, 
kad jiems menas- tiek rupi, kiek V. 
nuo to priklauso kas mėnesine stropiai verčiamas 
jų alga, apmokama iš šv. mi-! mokesnius už žemę ir kitus ga- 

Netrukus lūs.
pasirodė 

laiškas
gana

NAUJIENOS, Chicago, m.
Itisiais nuo tų “valdiškų” “ge- KA JŲS TINOTE APIE ANGLIS? 
nijų” žmonėmis (ir nuėjusiais 
tikro meno kebu, kuris- mate
rialiai gal ir ne patenkinamas, jr įas vra negerai. Kuofriet žmogui 
bet užtat moraliai didus. Vai- reikta anglių, tai jis tęlėfonuoja kom- 
dĮiškiieji menininkai paskelbė 
“kryžiaus karą” atskalūnams, lių”, 
“Vilkolakiui”, “Tautos Teat
rui” ir tapytojų korporacijai, 
het pastarieji kov^ laimėjo.

Užtat pažvelgus į dabarti
nius menininkų santykius, su 
vvriausvlie,. pastarieji iŠ ,visUo-Į. 'rbp Consumers Company yra sena

• . * ’ K Jx 1 ir atsakanti kompanija. Ji garaji-
menes nedaug užuojautos te- tU0jft kiekvieną anglių toną. Ir da-

O valdžia kaltina- statys jum* greitai ir teisinga kaina.

LIETUVON

susilaukia.
nm, kam savo laiku neapsižiu- 
rejo ir nesurado būdą kaip tu* 
ri būti globojamas menas, o 
ne pildomi prasigėrusios, bogė- 
mos kišenės. —Audickas.

\ ’ , i

Ką tik gavome didelį siun
tinį Gintarų iš Lietuvos, 
Kaip tai: Karolių, Branza- 
lietų, Spilkučių, Cigarnyčių 
ir daug kitokių tinkamų 
daiktų dėl Kolėdų dovani). 
Už prieinamą kainą.
z Galima gauti

Naujienų Ofise
1739 So. Halsted St.

arba7
.1436 N. Campbell Avė.

Valdžia pinigų meno reika- S 
Šv. tams duoda kiek reikiant, tik- B 

aro-, tai. tas menininkų būrys nesu- B 
at- geba pasiteisinti visuomenei kur g 

tas sumas padeda, tai ir kelia ; 
triukšmą. “Žydas muša —žy- E 
das rėkia”. Žinoma, čia negi- B 
rianias nei šv. iMinisteris. Rci- B 
kūjo susyk daugiau susirupin- B 
ti meno reikalais ir pažvelgti S 
kur aikvojami valdiški pinigai. B 
Bet kai reikalas daėjo iki as- S 
meniškumų, tuomet tiktai p/?- B 

aiškėjo visų veidai. B

Severa’s 
Antisepsol

Šiuo syk 
pc abiejų suinteresuotų pusių 
ir bešaliai pažvelgti i reikalų 
stovį. Visa nelaimė kito iš, 
kaip sakiau, čiurlionies gale
rijos.

Jau keletas metų, tų pačių 
menininkų verčiama, vyriausy
bė nupirko visus- M. K. Čiur
lionies paveikslus ir nutarė į-' Menininkai jokiais meno žy- 
steigti tuo vardu galeriją. Už 
paveikslus- užmokėta didžiulės 
pinigų sumos, prie Švietimo 
M-jos įsteigta Čiurlionies gale
rijos komisija minimais reika
lais rūpintis. Dar daugiau —- 
paskirtas apmokamas čiurlio
nies galerijos direktorius.

Tuo metu Čiurlionies kuri
niai puvol “Vilkolakio” atlie
kamoje kamaraitėje nuo to 
laiko, kai pargabeno, einant 
taikos sutartim juos iš rusų. 
Pasklido gandai, kad iš vokie
čių pakviesti specialistai, kurie 
tinkamai konservuos tuos bran
gius kurinius. Praėjo metai. 
Direktorius algą ima. čiurlio
nies paveikslai “Vilkolakio” 
kamaraitėje tuno. Vienas ka
binetas pasikeitė kitu, tas tre
čiu — o paveikslai iš kama
raitės nei žingsnio, Vokiečių 
konservuotojo i, turbūt, patys 
susikonservavo.

Dabartinis šv. Ministeris pri
vertė galop čiurlionies kuri
nius nors iš “Vilkolakio” išga
benti.

Dabar tam tikslui statomi 
valdžios lėšomis- rūmai. Ir štai, 
kuomet ministeris pasakė kar
čią tiesą valdiškiems meninin
kams, tieji atsakė grasinimais, 
priekaištais. Prikaišiojo, kad 
vyriausybei menas nerupi.

O tuo tarpu tai menu nesi
rūpinančiai vyriausybei visuo- ■ 
menė prikiša bereikalingą pi-į 
nigų aikvojimą meno 
tiams. Atremontuoti 
rūmai, kurie kainavo 
milijonų litų. Pasakojo, kad 
už tuos pinigus galima buvo 
pastatyti nauji rūmai, kur kas 
padoresni nei esamieji. Meni- 
ninkai-arch i tek toriai jį remon
tavo, tai gerokai pinigų jų ki
šenėse liko. Pastatė Meno mo
kyklą, išlaiko plejadą dail. mo
kytojų, kurių dalis ištiktųjų 
atsako savo pašaukimui, o da-

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

paprastai paeina nuo pergali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimai vartok

kaipo gargaliavimas. Tasai 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

• n

GERA NAUJIENA. Naujas S. v. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Muši} dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, BELGEN- 
LAND, LAPPLAND, MINNEKAH- 
DA ete, siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp ar 
Hamburg, Daug laivų išplaukia kas 
savaitę

Visi musų fr-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems Žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba |

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 So. State St., Chicago, III.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą PIayers Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 sil 26 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St
CHICAGO, ILL

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. lįsi- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Ireg. S. V. 
Pat. Ofi*.

4 ARTIKULAIS
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giais pasižymėję nėra, tik algą 
už vardą savo ima. Paėmę me
no monopoliją į savo rankas, 
stelbia kiekvieną naują ne val
diško meno reiškinį, kiekvieną 
privačią iniciatyva daroma me
no žygį stengiasi i 
vien intrigomis ir nesantaika 
užsiima. Juk dar nėra pamir
šusi visuomenė kovos su atski-

AT jus žinote, ka<į
Lietuviai gyvenanti Rygoje, pasiun

tė Latvijos valdžiai memorandumą 
protestuodami, kad jiems uždedama 
tris sykius daug)iau taksų negu lat- 

nžcmniiofi viams ir ki|ų tautų gyventojams. Ar 
' jus žinote, kad tabakas vartojamas 

Turkiškuose cigaretuose yra geresnis 
negu kituose cigaretuose. Pabandy
kit permainyti j Turkišką tabaką jus 
džiaugsitės, kaip ir kiti.

Petnyčioj ir Sukatoj
GRUODŽIO (DEC.) 5 ir G

VISOJE MUSp KRAUTUVĖJ
M

Šimtai Reikalingu Dalykų Yra Pasiūloma -

V Ijr* > f . ’ f

Koznasasmiio,.kuris daug ar mažai siunčia j Lietuvą pinigų tu
rėtų prisilaikyti šių artikulų dėl savo naudos ar savo giminių ir 
visų lietuvių.
GREITUMAS: Naujienų telegramomis pinigai yra išmokami 
Lietuvoje j 4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicągos. Telegra- ‘ 
mos išeina iš Naujienų raštinės beveik kasdieną ir niekuomet ne
užtenka ilgiau Haip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pinigai yra išmdkami Lietuvoje j 20 iki 30 dienų nuo priėmimo. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SAUGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidą Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba grą
žinti atgal siuntėjui. tTei adresantas —L paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar dėl kitokių priežasčių nesurastas, pinigai

Pirmdtlnl Lietavii Elektrai Kerporadja Amerlkeįe
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae, 

A. BARTUS, frw.
IS1> W. 47th St., Tei. Boulevari 7101,1802, Chicar*.

ATEIKIT IR NAUDOKITĖS PROGA

Lietuviai pardavėjai patarnauja

ELEKTRA

paėmėjas butų miręs, 
__________________ _____ _ __ • • 

yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.
PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau
sias dėl visų: Chicągos gyventojai gali pribut asmeniškai į Nau
jienų raštynę dieną, vakarais ar nedėliomis, arba į bile vieną arti
miausią skyrių"; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prisiųsti pinigus dėl persiuntimo Lietuvon. Gautus paštu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia'Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojaus. Didesnio patogumo negali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoją tiktai 50 centų už 
kožną siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo. Kitur už to
kias pat telegramas reikia mokėti 4 iki 6 dolerių. Naujienų pašto 
perlaidos, čekiai ir draftai yra dvigubai nupiginti negu buvo 
metąi laiko atgal.s Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias, *
Del greitumo ir pigumo siuskit telegramomis ir nemo
kėki! brangiau kaip 50 centą. • '

ŠTAI YRA NAUJIENŲ PINIGŲ KURSAS: 
Pašto perlaidomis išmokami 

į 20—30 dienų 

$5.75 
10.75 
21.00 
31.25 
41.50 
51.75 
62.00 
72.25 
82.50 
92.75 

103.00 
205.50 
308.00 
410.50 i 
513.00 

1020.00

TERPENTINAS 
PRAŠALINA SLOGAS

Prašąlinkit slogas GREITAI! Ne- 
čiaudėkit —- nevaikščiokit su suspau
sta krutinę arba su kosuliu kuris kra
to jūsų visą kūną. Turpo, Terpenti
no Ointmentas, prašalina slogas, kaip 
magiškas. Jis įsigeria labai giliai ir 
tuojau prašalina slogas!

Mokslas sako, kad niekas taip grei- 
I tai neprašalina slogas, kaip Terpen

tinas. Naujas išradimas, Turpo, turi 
savyje visas Terpentino misteriškas 

; jėgas su kitomis puikiomis gydąnčio- 
i mis gyduolėmis. Jos veikia su tokiu 
greitumu ir tikrumu, kad jei jus pa- 
trinsite krutinę su Turpo, tai greitai 
pastebėsite terpentino garą ir kvėpa
vimas tuojau palengvės.

Vartokite Turpo šį vakarą — rytą 
jau jus nebeturėsite slogų. Turpo 
taipgi greitai pašalina bronchitį, ple- 
urisy, lumbago, reumatiškus skaus
mus, katarą ir neuralgiją. Prašalina 
krupą ir išgydo skaudamą gerklę tuo
jau. Turpo nenudegina, nepadaro 
pūslių ir nenudažo.

PRAŠALINKIT SLOGAS GREI
TAI su Turpo — Terpentino Ointmen
tas, kuris turi savyje kitas geras gy
duoles Menthol ir Kumparą. Nusi
pirkite Turpo šiandien nuo jūsų aptie- 
koriaus — 35c. ir 70c. slovikelis.

Telegramomis išmokami 
į 4—10 dienų

$6.2550 litu
100 lity
200 lity
300 lity 
400 lity 
500 litu
600 litu
700 lity
800 lity
900 lity 

1000 lity 
2000 lity 
3000 lity 
4000 lity 
5000 lity 

10000 lity
Prie šio kurso nereikia nieko daugiau primokėti. Lietuvoje išmo
kami be jokių atrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

t

4' 21.50
31.75 
42.00 
52.25 
62.50
72.75
83.00
93.25

103.50 
206.00 
308.50 
411.00
513.50

1020.50

1739 So. Halsted St

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patologijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St, 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
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

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su Šilkiniais dryželiais, 
francuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėliok M u: ų 
siuvėjas kalba lietuviškai.
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Valaniai išteisinti

Valaniute grįžta prie 
motinos

Atsipeikėjus nuo apalpimo ir 
a įsi sveikinusi su savo advoka- 
tais bei teisėjais, Ona sugrįžo 
namo, tėvo palydima, žinoma, 
prieš ją stovi naujas gyveni
mas ir gal pamokinta paskuti
nių gyvenimo patyrimų, ji at
sistos ant garbingesnio kelio 
ir nebepaslįs.

Tėvas pareiškė, jog jis norė
tų važiuoti Į Lietuvą ir pasi
auti su £avim Oną, nes ten esąs

Tokį nuosprendį išnešė jury va
kar vakare. Valaniute ir kai 
kurie kaltinamųjų giminės 
apalpsta užgirdę paliuosavi- gyvenimas sveikesnis jauniems 

žmonėms. —Reporteris.ma.

Svarbi Valanių ir jų dviejų 
draugų byla jau pasibaigė. Po 
pusantros valandos slapto pa
sitarimo jury išnešė nuospren
dį. jog 
gal būt 
apalpsta 
lanįutė,
išneša į kitą kambarį ir šaltu 
vandeniu atgaivina. Atsipeikė-

jie nekalti. Iš didelio, 
nelaukto, džiaugsmo 
Lydono sesuo ir *Va- 
Kiti verkia. Valaniute

Daugiau žmonių dabar 
miršta nuo alkoholizmo
Koronerio chemikas Dr. Wm. 

D. McNalfy prirengė statisti
kas paskutinių 14 metų miri
mų nuo alkoholizmo. Jo skait
lines parodo, kad dabar daug

Lietuvių Rateliuose
Bazaras jau prasidėjo
Chicagos Komiteto Liet. Naš. 

šelpti Bazaras jau prasidėjo. 
Rankdarbiai labai puikus, visi 
atsilankiusieji labai džiaugiasi,

naujų narių atsivesti. Taipgi 
priminė, kad draugijėle turi 
dar du instrumentu, kuriais 
gali pasinaudoti bile narys, tu
rintis palinkimą prie muzikos.

Iš4 visko matytis, kad orga
nizatorius M. M. Yuodis atsie
kė savą tikslą koncertas nu
sisekė geriau, negu buvo tikė
tasi Katalikas.

Sugavo 8 jaunus 
nedorėlius t

Apiplėšinėjo žmones ir užpuldi
nėjo moteris.

daugiau žmonių miršta nuo a 11 žiūrėdami į išdirbinius. Bazaras 
koholizmo, negu kad mirdavo 'dar bus gruodžio 4, 5 ir 6 d. 6 d.- 
dar prieš įvedimą prohibici- Jaunos Birutės Choras žadėjo 
j°s. * " y

Dr. McNally sako, kad prar labai linksrųa, girdėti, kad Ame- 
dejus vartoti?. ruunŠainą ir siiė- riko j gimę ir gyvenantys viaku- 
gimas nuo alkoholio pasidarė ėiai vis gi neužmiršta Lietuvos 
kitokia. Pirmiau alkohblikai Našlaičių. Jaunoji Birutė su sa* 
besirgdavo t. v. “delirium tre- vo mokytoju gerb. P. Saipalium 
inens”, bet dabar nebeserga, apsiėmė dalyvauti dykai. 'Tiki- 
Vieton to susirgęs alkoholikas mes, kad visuomenė neatsisakys 
pavirsta didžiausiu, tiesiog pa- ir prisidės atsilankymų,- kad su

šelpus Vilniaus ir Kauno našlai
čius. ' —Našlaitė.

duoti mums koncertą. Tai y,ra
Po dviejų dešimty mėty

Policijai užvakar pasisekė su
imti aštuonis jaunus1 nedorėlius, 

jusi ji nenori tikėti, jog laisva kurie pastaruoju laiku veikė pie- 
ir gali eiti namo. Buvusius kai- tinėje miesto dalyje apiplėšinę- 
tinamųjų suole sveikina susi- darni žmones ir užpuldinedami 

.rinkusieji žmones ir jūrės nuo- moteris. Visi jie yra jauni vai- 
. sprendžiu visi patenkinti.

Toki maždaug scena įvyko 
kriminaliam teisme vakar apie 
S. vai. vak. kuomet jury paskel
bė nekaltumo nuosprendį. Va
lanių bylh -luo budu pasibaigė 

.jų išteisinimu, ko buvo gali- Richard 
ma išanksto laukti, nors, Vie
nok, ne visi tikėjosi. Tik pa
skutiniam momente, po proku
roro kalbos ir teismo instruk
cijų, susirinkę karidoriuost 
žmonės spėliojo, kad jury ne
gali apkaltinti tuos vaidus/ * r- ' • •' * *<’ < .

Paskutinės advokatų
kalbos. . *

šėlusiu peštuku, o tik paskui jį 
paima haliucinacijos, kurios 
visgi labai skiriasi nuo “deli- 
rium tremens” haliuci nacijų. 
Jis mano, kad tai paeina nuo 
vartojimo perdaug perrugusio 
munšaino.. ' ’■ ■ • ’ U '■ » ! . . • 1 ’.,

Be to, Dr. McNally sako, kad 
iki 1923 m., nuo alkoholio mir
davo veik' išimtinai ateiviai, Xr 
dabar gi miršta 
gryni amerikiečiai.

Pasak Dr. McNally tiesiogi
niai nuo alkoholizmo mirė:

tų buvęs Lietuvoj, butų grie
žęs pirmame Vaičkaus sureng
tame spektakly Mažeikiuose. O 
po 20 melų, 27 (f. lapkričio, 
1924 m., Chicagoj, C. S. P. S. 
svet., artistas J. Vaičkus su 
savo dramos trupa pastatė 
“Laisvės Kovotojai”, kur mu
zikantas J. L. Grušas su savo 
šeirhina sūnumi ir dviem 
dukterim grojo pertraukose ir 
šokiams. Tą faktą jau užre- 
Jlstravo “Naujienų” reporte
ris. O po kitų 20 metų gal 
jau nebebus miAKų, gyvens 
žmones,

. .......................................................... .

SILKES
Chicago, County, Groserninkui, De- 

likateseti ir Restauracijų savininkai, 
dėl geriausių Alaskos Riebių ir Ho- 
ląndijos SILKIŲ.

Rašykite arba atsišaukite
į. f

Adolph ZeUermayei;
12’26 Blue Island Avė., 

Canal 4585

miAfcų,
alc ne mes!

—žemaičio Sūnūs.

CICERO

kėzai, 16-18 m. amžiaus. Tik du 
yra senesni, 27 ir 32 m. amžiaus, 
bet juos suimta tik todėl, kad 
.juos rasta piktadarių draugija-

, i
Vyriausias piktadarių yra 

f--------- ! “Blackie” Fitzgerald,
16 m., 7513 So. Halsted St. Jį 
jau pažino viena mergina kaipo 
savo užpuoliką. O ir jis pats pri
sipažino pi’ie užpuolimo ir išda
vė savo draugą “Honest John” 
Nathan Berman, 17 m., 5150 So. 
Halsted St. Pastarasis dar nesu
imtas ir yra stropiai policijos vi
sur j ieškomas. Jis yra pabėgęs 

. iš nepilnamečių pataisos namų. 
Paskui policijai pasisekė su

imti Thomas “Bones” McLaugh-
1 lin, 18 m

kurio policija jau senai jieškojo 
kaipo užpuldinėtojo ant moterų. 
Jis prie kaltės neprisipažino, bet 
išdavė savo draugų, kurie darę 
užpuldinėjimus ant moterų. Su
imti dar Benjamin Gąnnes^ 18 
m., 1214 Blue Island Avė.; Den
ius Slater, 18 m., 814 W. 32 St.; 
Harold Havvkins, 17 m., 924 W. 
51 PI.; Peter Meegan, 19 metų, 
5242 So. Sangamon St.; George 
McMahon, 32 m., 1205 Garfield 
blvd.; Thomas Shields, 27 metų, 
5247 So. Halsted St. Pastarieji 
du suimti tik todėl, kad juos ra
sta draugijoje pirmųjų.

Policija sako, kad ta šaika, Policija užpereitą naktį pama
li’ Antanas Valaniai yra aplin- kurios niekurie nariai priklauso čiusi šviesą keturių augštų na- 

prie Ilagen Colts kliubo, yra pa- mo, 21-23 W. Austin Avė 
pildžiusi daugiau kaip šimtą api- sy, manydama, kad ten gal būt 
plėšimų ir taipjau yra užpuolu- veikia plėšikai, įėjo į rūsį. Bet 
si daugybę moterų ir merginų, rūsy rado ne plėšikus, o didžiau- 
Viena jų užpulta mergina nese- šią ir geriausiai įrengtą munšai-

5:30 P- P. 
prokuroro 
pusių ėjo

tęsės advokatų ir
kalbos. Tarp abiejų 
smarki ir atkakli kova. Valsti
ja turėjo gana svarbių įrody
mų ir reikalavo nuteisti kalti
namuosius. Gynėjai gi savo

mo ir teisės klausimų, kurie 
paliudijo, jog tie vaikai nėra 
nužudę nei vieno asmens.

Ilgą

1910
1911

.. .......................... 215
................................. 76

1912 ............................. 108
1913 ............................  66
1914 ................................. 91
1915 ............................. 110
1916 ................................. 87
1917 ................................. 88
1918 ..................   46
1919 ..........................  55
192()' .................................. 41
11^1 ................................. 97
1922 ............................. 158
1923 ............................. 180

Viso ...................... 1,418
Tiek žmonių per pastaruo- 

5142 So. Halsted St., sius 11 melų mirė tiesioginiai 
nuo alkoholizmo. Bet be to 
girtavimo įvyko daug nelaimių, 
kuriose taipjau . nemažai žmo
nių žuvo, daugelis^ žmonių gir
tumo beprotybei užėjus nusi
žudė, o daugelis , ir kitus nu
žudė. Įskaitant ir tas alkoholio 
aukas: žuvusius nelaimėse
(165), nusižudžiusius (88) ir 
užmuštus (61), viso per tuos 
1 i metų alkoholis pasiėmė 
2,117 aukų.

Jaunosios Birutės Kon 
certas

, I -i ' 1Lapkričio. 20, d.
damas pro Mildos svetainę pa'-, 
tėmijau ant svetaines durų 

daugiaus-ia su j^iabai aiškiu užra
šu: ‘‘Koncertas ir Šokiai, ren
gia Jaunoji; Birute”. Kiek iš 
Naujienų esu skaitęs, tai su-, 
pratau, kad tai garsioji vaikų 
draugijėlė, vadovaujama M. M. 
Yuodžip.

—E...- manau . sau, — čia 
nekoks bus koncertas. Betąma-| 
tydamas, kad žmonės, traukia 
svetainėn, nusprendžiau ir ,aš 
užeiti viršun. Man užėjus jau 
publikos buvo apipilnė svetai
nė. Už kelių minučių ir pro- 
gramo vedėjas pasirodė,—man 
gerai pažystamas veikėjas J. 
Uktveris. Trumpai paaiškinęs 
draugijėlės tikslą, pristato Jau-, 
nosios Birutės chorą, vadovau
jamą P. Sarpaliaus, iš apie še
šiasdešimts vaikų dainuoti. Su
dainavo tris daineles gana pui
kiai. Seka duetas ^ylophone 
ir smuiką; sugriežė Ernestas 
Bložis ir Raymond Jordan, 
Tai stebėtinas instrumentas, 
publiką tiesiog * užžavėjo taip, 
kad Xylophonistas buvo iššauk
tas net tris kartus. Ir ištikro 
kiek man teko būti ant lietu
viškų vakarų; tai tik pirmą kar
tą pamačiau aukščiau minėtą 
■nstrumentą pas jaunuosius bi- 
riitiečius. Vėl duetas smuikų; 
atlieka Vitis Garilaitis ir Er-

M rizikai mažiu
kai, bet griežia kaip seni vyrai. 
Paskiau pasirodė p-le Julė 
Griniūtė, šokike • klasiškų išo- 
kių. Seka kornetų duetas; su
griežė D. -Bložis ir F. Zavec- 
kas; pastarasis dar jaunutis 
vaikas, bet kornetą valdo labai 
puikiai; užaugęs bus geras mu
zikas. Piano-solo atliko p-lė S. 
riikniutė. Smuiko solo atlieka 
Vitis Garilaitis. Vėl piano solo 
N. šeinauskaitės. Taipgi vyrų 
kvartetas sudainavo dvi dai
neles labai gerai. Smuiko so
lo išpildė mažiukė p-lė Gulbi
nai lė. Axit galo pasirodo ir 
Jaunosios Birutės Orkestras, 
vedamas P. Sarpaliaus. Tuo- 
mi ir užbaigta programas. Pub
lika pas juos buvo parinktina- 
rami padaužų visai nebuvo.' 
Dar prieš prasidesiant šokiams,1 
tvarkos vedėjas pranešė, 'kad 
draugijėlės repeiticijos būna 
kas trečiadienį Mark Whitc 
Sųuare didžiojoj svetainėj, 
prašė visų tėvus atsilankyti ir

20 metų,—pasakyt labai leng
va, bet pergyvenant galima pa
tirt taip sakant ir šiltą ir šal
tą labai daug. Per 20 metų 
kiele vienam musų teko daug 
ko išmokt ir <laugx ko užmirš
ti. Jeigu iries pažvelgiam at- 
teai į savo pragyventus 20 me
tų, nesinori net tikėti, kad 
taip butų aglėję įvykti tas ar 
kitas dalykas, bet faktas lie
ka faktas, kad taip ištikrųjų 
atsitiko.

20 motų atgal lietuviai vi
sam pasauly džiaugėsi atgavę

vąkarė, eb^atidą. 20 metų atgal sce
nos mylėtojas Juozas Vaičkus 
Mažeikiuose, Breilmozerio svir
ne, surengė pirmą spektaklį, į 
kurį apielinkinių parapijų ku
nigai buvo uždraudę eiti po 
“smertebiu grieku”. O šiandie 
Vaičkus jau artistas, visi jį 
gerbia už jo pastangas, už jo 
ištvermę, už visą tą, ką jis pa
dare dęl lietuvių. Net linksma 
yra matyti kaip Amerikos laik
raščiai maloniai atsineša į aa- 
t stą J. Vaičkų 20 metų atgal 
bėdojo A. Taurinskis, St. Rei- 
vcilis ir k., kad J. Grušas iš
važiavo Amerikon, nes jei bu-

■ K;
Lapkr. B0 d. įvyko Draugy^ 

stės Lietuvių Tvirtybės susirin
kimas. Tarp kitko jame buvo 
perskaitytas laiškas nuo Chica
gos Lieutvių Tarybos la
bai gražiai parašytas ir jis, kai
po laiškas, tapo priimtas. Bet 
laiške plačiai kalbama apie Ta
rybos skolas ir prašoma atsilyT 
ginti. Tai irgi buvo svarstoma.- 
Draugystės nariams tas reikalai, 
vimas tečiaus pasirodė keistas, 
nes Draugystė jau kelinti me
tai nedalyvauja Taryboje ir net 
nežinojo, ar Taryba dar gyvuo
ja, ir todėl reikalavimas tapo 
vienbalsiai atmestas.

■■■llllllli
Phone Lafavette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Spfciališkumas išpildyme recep
tų. Žeina kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo- 

i loilet setai ir perfiumai iš Fran- 
•ijos ir kitų šalin.
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/Siysical Health Institute
DR VELONIS, Ph
D. C., D. O., N T

«vdai< įvairia?* ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų b 

‘ <ių, naujausiai?; budais
<204 Archer Are., Chicagn. Ui 

drighton Parį, 2-nj lubų, Rumae i 
Valando® nuo 9 ryto iki 12 pierą

l Vakare nuo 0 iki 8 vai vakare 
j 'Jftdeldieniaia nuo 9 iki 12 pie*l 

Telephone Laiayrttv 4543

— D.

JUSTINA PRINC1NG 
t 

po tėvais Jarųšiuniutč 
l’ersiskyre su >šauom Pasau

liu Gi’uokIžio 1-mą d., 1924 m. 
palikdama savo vyrą Jurgi. 
Paėjo iš Šeduvos parapijos, Me- 
dikunų kaimo, Amerikoje išgy
veno 25 metus. Laidotuves at
bus Subatoje Gruodžio 6 d., iš 
namų 2601 So. SV'ing St. į 

ten į Sv. Kazimiero Kapines. 
Vistis gimines ir pažystamus 
meldžiame dalyvauti laidotu-? 
vėse.

Pasilieka vyras Jurgis.
Prie pagrabo patarnauja gra- 

borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174. 

m

VINCENTAS ZEVECKIS 
./ r •

Mirč Gruodžio 1-mų. d., 1924, 
, po ilgos ligos, turojo 5,1 metų 

amžiaus. Išgyveno Amerikoj 
21 metus. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėdybos, Raseinių apskr., 
Kražių parapijos. Paliko Ame
rikoje moterj — Zofiją, pusbro
lį i)', Lietuvoj — seserį — Alek-

Laidotuvės įvyks Pelnyčio j, 
Gruodžio 5-tą d., 9:30 vai. ryto 
iš namų, 4603 So. Marshfield 
Avė. į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos, iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero Kapines.

Širdingai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
rtidUoti paskutinį patąrąavimą 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, pusbroliai 
ir seserys.

•Laidotuvėse patarnauja gra- ' 
horius Zolp, Phone Boulevard 
5203.

f———---------- *-----------
Dr. Chiropractor ir 

Akušerka
\NIELe KAUSHILLAS
Gydau he vaistų ir be operacijų 
• isokias ligas vyrų, moterų ir vai 
kų Kurie sergate kreipkitės o 
aaite pagalbą Patarimas dovanai 

Valandos ndo 9 ilŲ.12 ir nuo 3 iki 
8, ir ne'delioj nuo 9 iki 12. •

Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

Minas žmonių Dr Ross’ ofi 
■ms kasdien, dėl gydymo 
tironiškų, nervų, kraujo 
nkstų, pūslės ir šlapumo Ii

triratiilrt gydymui kambariu
Čia atCję gauna 

iriausi A mari ko

ilk* b' « cydy 
uso Did lia akai 
Alus žmou* <y 
lomų kasdi«t> pei 
Or Rosa, eutei 
d a progą duoti 
*eriaus} medikai) 
•atarnavimą te 
niausią kaina. To 
<j m?okestj gali kiekvienas itletsat 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
uuja užmesti savo ligą

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą Viaižka pa- 

slaptis yra užtikrinta
Dr. B. M. Ross,

SS So. Dearborn StraeL, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorią

l'rindešiint
Priėmimo 
Priėmimo 
v alandos:

reiškė

liestas' Bložis.

TU-

tai

raštriais
užmu*gy

Abie

[TY/T- GEEVUM GIRIS

tj bankierius 
vieną detektyvą ir du sužeidė, 
manydamas, kad tai plėšikai,

RADO DIDŽIAUSIĄ MUNŠAI- 
NO DIRBTUVĘ.

Užvakar automobiliai 
še tris žmones.

ali kiekvienas itte»4t

ir gražią kalbą pasakė 
McGarry, Valanių advo- 
Jis pačioj pradžioj pa- 

jog tokia tamsi byla 
pasitaiko jam pirmą sykį maty
ti. Bet šiam dideliam Chicagos 
mieste tas ne naujiena, ypa
tingai kuomet yra toleruoja
mi tokie sutvėrimai, kaip Mrs. 
Gaesslen ir A. Gordon. Ona

keliai buvo 
žmonių

vaikščiot geresniu keliu; 
paimsiu savo globon ir 
rūpinsiu jos ateitim 
jo paskutiniai kalbos žodžiai.

laikų persky-
tamsi dėmė,
♦ atsiliepia į nai pasimirė. Jie tiek įgąsdino nės dirbtuvę, kokią Chicagoje 
stebėtis, kad pietinės miesto dalies gyventor rasta. Ji kartu'buvo švariausia

vę? Nei kiek. Jos 
snnkųs ir tik dalis

Du plėšikai užpuolė 
Guezutz bučernę, 2251 W. Ma- 

’dison St. ii* atėmė -$100.
Abehiai užpereitą naktį pa Julius Batinich, 4 metų, 1433 

savo tėvo draugo 
automobily rado šautuvą ir 
juo ant vietos nušovė savo 
brolį Bernard, 7 metų. '

l.. „i

iki 6 augito.
metų toje purioje ♦ tetoje 

kambarys 506 dėl tyrą, 
kambarys 508 dėl motorą 
Kasdien nuo 10 ryto ik) 6 
▼ai. vakare Nedalioj aut 
10 vai. ryto iki 1 ra!
ną. Panedėlyj, sareAr.Vr b 
•ubatoje nuo 10 va* tyb 
iki 8 vaL vakar*

kybių padarinys. Iš pat ma
žens niekas jais nesirūpinęs ir 
jie nematė tėviškos meiles ki- 
birkšlės. Naujų 
ros yra žmonijos 
kuri daugiausia 
vaikus. Ar reikia
\ alaniutė lapo išmesta į gat- jus, kad pereito šeštadienio nak- i1’ brangiausia. Kad verdamo 

Stevvart nušovė mjuišaino smarvė neišduotų dirb
tuvės, buvo pravesta dūda iki 
stogui, kuri pagelba suspausto 
oro visą smarvę išvarydavo aug-; 
štyn oran. Kaip apskaitoma, 
tos munsaino dirbtuvės įrengi
mas kainavo mažiausia $10^00. 

“Dirbtuvėje” rasta keturius 
italus ir suimta.

Toliau McGarFy 
džiais smerkė A. Gordoną, 
venusi su nabašninke ir išnau
dojusį mergaičių prakaitą. Jis 
greičiausiai ir busi nužudęs tą 
moterį. Prašo jūrės išnešti ne
kaltumo , nuosprendi.

“Duokite jai dar progos pa-
iš ją daryta daug plėšimų sankrovų, W. Erie St 
pasi- taipjau apiplėšti keli taksika-

— buvo bų šoferiai. Yra apiplėštų ir 
| Šiaip praeivių gatvėse.

KERES THE EGG.MR M*NUTTY <S0Į
AHEAĘ) AN’ DO Y0UR TRlCK

VET?Y FIPST THE EC
TR (CK. TMEN l’LL DO A STUMT 
WITH THE BftOOMĮ |

NOW THE ri^iCK IS THI3- —<u THE EGC
TUUOUGH THg WINT>0W, breawing NElTH§I^ THE 

,iL' ■ “ r ECG NpR THE V
OBaiRVE CLOSfcLY.PLEASE!
1—t.?t. 1 —— ~ —- J

JIEVA ŽELV1S
po tėvais Pctraičiutū

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 3 d., 1924 m. Šv. Mari
jos ligonbutyj. Paliko dideliam 
nuliudime Joną Želvį, taipat pa
liko' viena augintinę Josephiną 
7 metų, taipat palike labai nu
budusius Kazimierą .ir moterj 
Amerikoj. Turėjo amžiaus 39 
metus. Amerikoj pragyveno 
apie 12 metų. Paėjo iš Lietu
vos, Kaimo rėd., Telšių apskr., 
Padvarių kaimo. Laidotuvės 
įvyks Gruodžio 6 d., 8 vai. iš 
namų 10914 Edbrooke Avė., 
Roseland, III. į Visų Šv. Bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
Kapines.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse. ;

Nuliūdę:
Vyras Jonas Želvis,..jr 
brolis Kazimieras Želvi#.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

M n e Gruodžio 3-cią d., 1924“" 
m., 12:30 vai. iš ryto. Turėjo 
47“ melus amžiaus, nevedęs. A. 
A. Antanas paėjo iš Lietuvos, 
Kauno vedybos, Tauragės ap., 
Vainutu parapijos, Kiviiių kai
mo, Išgyveno Amerikoj 30 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me keturias seseris: Oną Rim
kienę, Juzei’ą Wortel, Oną ir 
Domicėlę Norkienę ir švogerius, 
du broliu, Vincentą ir Juozapą, 
pusbrolį Juozapas Katau kis.

Kūnas pašervota.s 4510 So. 
Hennitage Avė. Lauki ’-os 
įvyks I’čtnyčioj, Gruodžio 5-tą . 
d,, iš namų z8 vai. ryto. Bus 
atlydėtas 4 šv. Kryžiaus pa ra p. 
Bažnyčią kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vijsus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Seserys, švogeriai, broliai 
ir pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis — Yards 1741.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

J --1T $EEM
WHAT DVOU MEAN YOd’f?E 

OUT OF PRACTICEĮ

M
į

ruoni) padaryti didėt* smagumu 
pats sau, savo giminėm* ir drau 
gama su kuriais suKlraliniji ir 
greičiau galėsi parašyti laitk^ ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
da, parankiausia ir dah'katainuais 
nattbėU su lietuviškomis ruidėmik 
pasaulyje. Galim* ir anghika r* 
lyti

Gauname*

N AV J U:. ‘'iOtJ 
n.itf s

III

50 centų už pinigines 
telegramas, be skirtumo 
bumOb I; ilgumo.



Ketvirtadienis, Gr 4; 1924

NAMAI-ŽEMEPRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUIPranešimai PARDAVIMUI
SALDAINIŲ

draugijos ir
ORGANIZACIJOS

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

LSS VIII Rajono ir L. S. J. Ly
gos vakaro rengimo komiteto su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 4, 8 v. v. Malonėkit visi 
komiteto narini susirinkti į Nau- 
įienas. * -—A. Kemėža.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
Ių. kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisykles:

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

2. Dykai ; 1 ‘ “Į
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 31*’St., RaymofM Chapel sve. 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais:, kviečiant r ’-----
repeticijas, I 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus Ir apvaikšČioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
|)iičiu reikalu. •
’3. Apmokami pranešimai talpina

mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčiimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai giilimL lai
pinti laikraštyje.

4. CŽ apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

LSS. 137 kp. susirinkimas bus 
I d. gruodžio, Strumilos salėj. 8 
vai. vak. Yra balsavimo blankus ir 
kiti svarbus reikalai. Visi nariai 
kviečiami būtinai susirinkti.

—Organizatorius.

ANT RENDOS garadžius dėl 
2 karų, Cementinę ėlė.

^3247 Lime St, ,

REIItlA OARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka dirl>
Bridgeport. -- s. L. A. 36 k p prieš- ti restauracijoj. Geros dairbo

nešimui apmokami. - metinis susirinkimas įvyks trečiadie- , 
talpinami pranešimai hyj gruodžio 3 d., 8 vai. vak. 816 W. 8UiygOS.

... » šiame susirinkime reikės išsimkti
susirinkimus, 3(5 kp. valdybą, ateinantiems metams, 

komitetų susirinkimus; Būtinai reikia nariams dalyvauti
-* Nut. rašt. J. Ruragas

1 841 So. Halsted St.

REIKALINGA veiterka, jau
na, kad galėtu kalbėti gerai ang
liškai.JA(TNUOLIŲ ORKESTRĄ

Rengia Didelį Koncertą, Subatoj, 
Gruodžio 6, 1924 m., Meldažio•salėj, 
2242 W. 23 Place. Pradžia 8 vai. v. 
Tėmykit apgarsinimą Naujienose, Su-; 
batos numery. ' 1 JIE.ŠKAU moteries su vaiku arba

— Komitetas. | be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti mano 
------------- trįs vaikus. Mano moteris mirus.

Duosiu kambarį, guolį ir primokėsiu.
KONCERTAS Galėtų užsidirbti ir nuošaliai.

Laisvės Kanklių Mišraus Choro' Atsišaukite
įvyks Gruodžio 7 <1., 1924 m., Liuosy- KONSTANTAS ŠERYS, 
bės svet., Cicero, III. Prasidės 7:30 3r»0l Greenshaw st.&Central Park av. 
vai. vak. Bus puikus programas, po , ,,,,, , ,,,, , ,,,...............
Koncerto šokiai iki vėlumui naktį.

Kviečia L. K. M. Choras.

443 W. 43 st.

REIKIA DARBININKU
r VYRŲ

Chicagos .Komitetas Liet. 1 
laičiains Šelpti rengia įvairų 
žarą gruodžio 1924 m. i, 5 
6 Raymond Chapel, 816 \V. 31 
Meldžiame paaukauti ką nors 
bazaro, kaip tai: rankdarbius, 
inie gaminius valgius ir tt. Visas I 
pelnas skiriamas sušelpimui Lietu-1 
vos našlaičių. Kviečia visus 

Renginio Komisija

•S. L. 109 kuopos priešmetinis su- ’ 
si rinkimas įvyks penktadienį Gruod-1 
žio 5 d., 1924 m. Meldažio svetainėje, 4
2214 W. 23rd PI. 7:30 vai. vakare. Na- j REIKIA 10 vyrų ant farplOS 
rial teiksitės imtinai atsilankyti, nes prje darįovjų 20 mvliu nuo Chi- 
bus rmkiinas naujos valdybos ir svar-, , ‘ . . ... ,

įa.š-j itovi kuopos reikalai. Valdyba, cagos ir 10 bučeni) prie išėmimo 
-----------  i,jautienos mėsos kaulų. Nuolat

L. S. J. Lygos priešmetinis susirin- darbas 
(lei! kimas įvyks penktadieny, Gruodžio 5 .
na- d., 8 vai. vak. Raymond Chapel svet., į bloko nuo Robey 11’ 12 St.

1 816 W. 31 St # 1________________
Visi nariai būtinai susirinkite lai-j _ . . TT , . . ,

ku, nes šiame susirinkime turėsime1 PAJIEŠKAU ant farmų, uz augin- 
| išrinkti valdybą fr daug kitų svarbių savo sūnų. Turi ( turėti

_  Valdyba. $2,500 iki $3,000. Farma' verta 
$11,000, 80 akerių dirbamos žemės ir

! geri budinkai. . Turi būt geras vyras,

2029 Grenshaw St., i,4

±

.......... ..  1 reikalų aptarti
Cicero Lietuvių Liuosybės Narnoj,

Bendrovės dalininkų susirinkimas i' L. M. S. A. rengia iliustruotas pa-' išmintingas.
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve-j skaitąs temoje Elektra ant ūkės, j KAZIMIERAS ZVIRGDAS, 
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai Įvyks sekamą sekmadienį, gruodžio Fountain, Mich.
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus! 7,d., 7 vai. vakare, Liuosybės salėj,!
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip-i 1822 Wabansia. Paskaitų preleben-i 
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk j tas bus inž. J. Lazdauskas. Visi lie-i 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.1:0 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šerininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da nė- 
sate atsiėmę Šerus tai prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

tuviai prašomi skaitlingai atsilanky
ti, nes bus įdomu išgirsti kokią rolę1 
lošia elektra ūkyje. — Komitetas. |

RAKANDAI
TUOJAU parduosiu savo 6 kam

barių rakandus, 3 \Vilton kaurai, 
Rytinės žvaigždės Paš. ir Ųas. Kliu-j Prioro setas 2 miegamo kamba- 
.nCir5nkim51< ivvk« Sinndio. Liuosv- . setai, ricsųtuus valgomo kam-

Susivienijimas Lietuvių Organizaci
jų ant Town of Lake laikys priešme- 
tinį susirinkimą seredoj, December 3, 
1924 , 7:30 vai. vak. Mrs. Lėtukienės 
svet. 4523 So. Wood St. Visi atsto
vai turi būtinai pribūti, nes bus rin
kimai naujo.; valdyboj ant ateinančiu 
mcst-ij. iv roi ><£X 11?
aptarimui. Nut. rašt. J. Vnciua”

bo susirinkimas įvyks šiandie, Lluosy-i 
bes svet., 1822 VVabansia Avė., 7:30, 
vai. vak. Visų narių priederme da- Į 
lyvauti susirinkime, nes bus Kliubo: 
valdybos rinkimas 1925 m. ii- daug 
kitų svarbių reikalų. Valdyba.

bario setas, vietrola, 2 liampos, 
virtuvės setasi (ikras bargenas.

6139 So. Green .SI., 1 apt.

PARDAVIMUI
Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 

Pašelpos Kliubo priešmetinis sushin-
! k imas įvyks pėtnyčioj Gruodžio 5 <!.,[„ . ,

>». kuip 7:30 vjx1. vak. V. LukJ-i dviejų metų, pardavimo priežastis —
toss j, 1500 So 4f> Avė. <3icoi*o. ' --- ----------- ------------ « »------------------------------------

' šis susirinkimas yra svarbus, bus rin- I
kiinas valdybos* sekantiums inetams ir i

Del parankamo north-. vra kėli svarbus klausimai, kurie turi 
’ " ' ’ - *,45Ut išrišti ant šio susirinkimo, taip-i

pat katne negavot atvirutes malone-; 
šit pertikrinti antrašu ba Kalėdoms j 
bus sintinėjamos dovanos.

Kviečia L. R. R. P. Kliubas

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
gera vieta, renda nebrangi, lyšas ant

PARSIDUODA FARMA.
325 aki'ai už $8000, 1% mylios iki 

miestuko Luther, Mich., prie gerų 
geri) kelių, netoli geležinkelių, 80 
akrų yra dirbamos žemės, gera prie 
molio, 210 akrų gero miško yra bal
kių. Gyvenamus namas 7 ruimų, bar- 
ne No. 1 budinkai yra visi. Pro pat 
budinkus bėga sraunus upelis, tai auk
so proga, tokia proga mažai pasitai
ko. Todėl kas norite būti ant savęs 
bosu, tegul nepraleidžia šios progos.

Daugiau informacijų norinti suži

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SALDAINIŲ ir ciganj krautuve, 
didžiausis bargenas Chichagooj, turiu 
parduoti pėtnyčioj, gruodžio 5, tarpe 
l ir 5* vai. po pietų, kad užbaigus sa
vo naminius reikalus. Labąl gerai 
Įrengta, krautuve. Modemiški rakan
dai, pastatomi keisai, prie sienų kai
šai, stakas ir t. t. Pigi rendJt dėl to
kios gražios krautuvės, su gyvenimo 
kambariais, geroje vietoje. Taipgi 
parduosiu staką ir įrengimus, galima 
ir perkraustyti. Greitam, pirkėjai 
parduosiu už $850, arba geriausį grei- 1 
tą pasiūlymą, vertas » ‘ \
$1,800. Tiktai žmones kurie yra pa
sirengę darytį biznį, tegul atsišaukia turiu- farmą beveik šalę.

ST. KLASTOW, 
P. O. Box 2, 
Luther, Mieli.

tą pasiūlymą, 
$1,800. Tiku 
si rengę darytį biznį, tegul atsišaukia 
oėtnyčioj tarpe 1 ir 5 vai. vakare į 
krautuvę.

. ; 4232; W. Harrison St.
Prieš Tripp Avė. ir elevatorių stotį

•'■daugiau kaip ©oti, galite kreiptis prie. St. Klastow, 
kurie yra pa- duosiu teisingą atsakymą, ba aš paU

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY- 
STES Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr, Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienč, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze-f 
viČicnė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskiene; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai bunU’ kas pirmą 
nedėldie^j kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Mildažio svetainėj, 2242 
W. 23rd Place. ’

PARDAVIMUI grosernė ir btičer- 
no, geroj vietoj, bizniu iškirptas nuo 
senai, kas nori gali pirkti visą arba 
pusę. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. ,
• 1 Naujienos,

1739 So. Hąlsted St.
Box 419

MILLINERY krautuvė pardavimui 
arba išmainymui ąnt prapertes, auto- 
mobiliaus, krautuvės. Moderniška 
lietuviais apgyventa vieta. 
Kreipkitės 2 lubos.

3113 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3138

PARSIDUODA delicattosen ir gro- 
sernė lietuvių apgyventdj vietoj. Da
ro gerą cash biznį. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, šęši kam
bariai pagyvenimui prie krautuvės. 
Renda $45.00 per mėnesi.

5129 So. Halsted St.

PARSIDUODA 
Photograph Studio, Racine, Wis. La
bai geroj vietoj; pagal vėliausios ma
dos įrengta. Darbo yra daugiau ne
gu galima apdirbti. Pardavimo prie
žastis svarbi. Kaina < žema: rašykite.

• J. H. PHILIP,
310 Main St., Racine, Wis.

PARDAVIMUI gera grosernė, sa
vininkas turi kitą biznį. Sykiu par
duosiu ir namą, rendos $88 j mėnesį. 
Lietuvių kolonijoj. Už jmokėjimą 
paimsiu morgičių.

Savininkas,
917 W. 20 St.

UŽ $45 nu pirksi te mano $225 
vertės modelį Victory gražų 
Console, yra daug rekordų. Ga
lima vartoti sujungus radio ir 
fonografų. Bristo!, /3313 West’ 
Madison St.

PARDAVIMUI /saldainių iv 
Notion krautuve, arti mokyklos.

Specialis Bargenas •
štai yra puikus 2 flatų namas, 5-5 

kambarių, visi dideli, šviesas ir su 
daug oro kambariai, kampinis lotas, 
2 karų mūrinis garadžius, namas la
bai gerai įrengtas, negalima rasti 
lygaus už $20,000, greitam pirkėjui 
parduosime už $16,500, reikia $6,000 
įmokėti.

. 1901 So. 49 Avc.,
Cicero, III.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TES RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.: padėjėjas A. Są- 
baitis 1947 So. string st.; prdt. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
nvond St.; f ir rašt. J. Razmenas
916 W. 18 Pi.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

VIENO ĄUGšTO mūrinis biznia
vus namas su trimis Storais, 6 m? 
senumo, gerojo biznio vietoje, ant 
Kedzie Avė. ir 39tos . Kaina $16,500. 
Savininkas rnainvs ant 2 augštų na
mo Marąuėtte Manor,

Tel. Yards G894
St. Martinkus, savininkas.

PARSIDUODA arba apsimaino ant 
bile kokio biznio 10 kambarių mūri
nis namas, šiltu vandeniu šildomas. 
Garadžius dviem karam. Parduosiu 
ant lengvų išmoksimų.

Atsišaukite
1448 E. 66th PI.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
• TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 

nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Aubum Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallacc st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaune ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas ir.ėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet.. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thomas Janulis. ,8430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3321 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 32L3 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wal)ace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevlčia. 3326 Union Avė.

... . , ......- ........... __________
LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS

PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m\: pirm. J. Bočhmas 2046 
Pierce Avė.; jiadėj. A. Sabeckis 

. 2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; Ffin. 
rašt. J. Radišaitskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

---------------------------------------------
DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE- 

TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 Soutli 
Lo\ve Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 020 W. 54|h PI; Nut. rašt. 
P. Cheplitikas, 3525 Izivve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted št; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Snldukas, 3701 So. Bals- 
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowc av. — Susirinki
mai laikomi kas mCn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35tb ir Union 
Av.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios' kainus.

Room 1515.
11 So. La Šalie St. ,

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeitis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimam1! visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m1, amžiaus.

V—— i,........... '

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

11 So. La Šalie S’t., Randolph 2124 
1405 Roanoke BIdg.

Atdara subatomis iki 5 v po piet.

Northside. —*• ,
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po, 
visą apielinkę, vaiku draugijėlė Bi-[ 
junėlis' lietuvių kalbos pamokos per-i 
kelia iš trečiadienių Į sckmailiepius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats daktaras Antanas Montvidas.1 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia 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 I 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš-1 ________  ___
kitę prisiųsti savo vaikučius virš nu-, riu* jaVai ~svarbu reikalą, 
rodytu laiku. —Komitetas

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIE.šKAU brolio Juozapo Bar

kausko, kuris k3 metų tam atgal 
atvažiavo Amerikon, gyvena Chi- 
cagoj. Malonės atsišaukti laišku.

K. Barkauskas,
195 Doks St., Kearny, N. J.

vietos, i
Atstokit greitai.

1727 So. Union Avė.

_r*irrrias nras Tmyiirli
Kreipkitės:

1602 So. Wood St

MES padarome ir perkame ant
rus morgičįus siekiančius $200 iki 
$5000.00, lehgvais išmokėjimais už 
6% pfdukanu ir mažą komlšiną. 
Taipgi j>er&ame kontraktų rlolcu- 
mentus.

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

160 N. La Salio St.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Cbesterficld 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tol. pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avc., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 si., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki- 
insti   n n t padienį
vięnd jnrncsio Visy SS. Parapijom 
svet., Roseland.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAšELpINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Viliinaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin, Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th si; Knyg- 
vedis. Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikčnas 709 Inde- 
pendenert Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis* Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Gourt, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Bcn. Stanevięia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis,2818 W, 39 PI; kasos glob. 
Jos. Maėis 1900 S. Union av.

PARĮ)AVIMUI restaurantas 
geroje vietoje. Parduosiu todėl 
kad turiu kitą biznį.

AMERICAN IAJNCH, 
148 W. 69 St., 

Phond Triangle 3061

NAMAI-ZEME

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

pajieškau Zofijos Michalik, tu-1 renda. Del sutarties ateikite po
• Pra,8^u J?s|5 vai. vak. Lafayette 1671. 

arba kas apie ją žino kuogreičiausia ■ 
atsiliepti sekamu adresu:

Bridgeporto lietuviams žinotina. ELIZABETH STEKENĄS, į 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas-'9943 So. State St. 
dien anksti iš ryto savo namuose i 
—r apie tai malonėkite pranešti 
‘^Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei j 
tamsta nori, 
da gauti ir 
kitę irgi mum/— r .............. ...
me bite lietuviškais laikraščiais. ’ jy garantuojamas už $4. Automobilių 
Musų žmogus patyręs tame darbe, ,rok patarnavimas <ShicaKoj ir apie 
jis ,mm o-kių is ryto pradeda :!l*'' linkėj. (staiga 34 metų senumo. Di- 
rupin i savo kostmnenus ‘ džiausią ir geriausia stogų dengimo
norus . -AuSros Knygynas. .stajga Chickagoj. Tik pa?yrę uni]u,

i darbininkai samdomi. J. J, Dutine I 
... . . į Roofing Co., 3411-Hf Ogden Avė..

Pjrmyn Misrua Choras laiko dai-J ph Lawndale 0114. 
nų praktikos kas antradieni Lino-į 
svbės svet.. 1822 Wabansia avė., į .............. ............................. ...........
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra- Ql||| VMAI IfAIADADIII
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes; OlULIMAI AAmDAIlIŲ
turime prisirengti prie veikalo “Pa- _. ... ------------- Al
baigtuvės”. Lošimas su dainomis: nT,k,nztr > u ____ivvks lapkričio 29 d., Cicero dėl I . RENDOJ kambariai vyiams a < i--’ -- -- •• . vvzvsm.. valgiu antį sa-

PARDAVIMUI LOTAI — 
.BARGENAS

Cicero Avė., 371/2X125 pėdų, 
netoli 63 St., kaina $1,800. .
• 59 St. lotas, 25x125 pėdų, į 
vakarus nup 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.

MOKYKLOS
j Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicafo, Hl.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

CHICĄGOS LIETUVIŲ DRAUGY 
STBS SAVITARPINES PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm 
J, Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 Nortb 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avą,; Iždo glob. Ign 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St 
ii* J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal
man Avė.; Daktaras-kvotė jas A 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. p< 
piętų, Związek Polek salėj, 1315 N 
Ashlapd Ąve. 

____________ ____ ir 
•T. Petraitis £»G3f> S.__________________ «;t •
maršalka Jonas Kernotas 663 W.
14 PI, — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union a v.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kaznneras Kazlauskas; 
prot. rasi. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrbl. rašt. Fh Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas GCeitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — .Susirinkimai lai
komi kas mčn., antrą Šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avc.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI grosernė ir de- 

likatesen, labai geroje vietoje.
1148 So. Jefferson St.

kad apart “Naujienų” 
"U, praneš-į STOGDENGYSTfi

aprupinK1- jU8q stogų prakiurimas užtaisomas AUKSO MAINOS
Parsiduoda bučernė ir grosernė. 

Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, loto ar automobilio. Savi
ninką

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirkite 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.

SIŪLYMAI KAMBARIU
1

V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana h’vedusiai porai .
prie durbo, Al v- vuites / dolerini, be vnljfio 2 doloria? 

’• • ’ • j ’ yra ant savaitės arba patįs pasigaminsit
rcika- valgį- Kambariai šildomi, ant trečių 

kreiptis lubų iš priekio.
703 W. 21 Place 

Chicago, III.

trumpas, 
tintieji dainas nauji nariai 
kviečiami prisidėti. Turinti 
lų prie choro meldžiami 
vpatiškai antradieniais arba laiš-J 
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 Wabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

Kambariai šildomi, ant trečių

ISRENDAVOJIMUI

galima matyti kasdien. 
F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

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

1267 Roberts Avė.
\VH1TING, INI). '

PAR5IDUODA (luonkcpykla su 
ąr be namo. Mainyčiau ant namo 
arba huto. Biznis yra cash, da
rantis gerą biznį. Turiu parduoti 
greit. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

1739 S. Halsted St.
Box 418 -

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., £aru šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tol. Prospect 1364

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų, 
6-6 kambarių, garu šildomas, plieno 
konstrukcijos, geras plumbingas, yra 
ice baksai, gasiniai pečiai, $15,700, 
išmokėjimais, 6023 So. Sacramento 
Avė. Savininkas

6029 So. Talman Avė.

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

Siųkit ir Sutaupyki!

RENDON 6 kambarių flatas kars
tu vandeniu Šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių Ratas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St.
i Tel. Prospect 3926

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
serne. Ne mainais.

‘' 5358 So. Robey St.

RENDAI 4 ruimų flatas; 
elektra, maudynes; šviesus 

i nariai. Renda pigi. Geistina, kad 
kreiptus tokie žmonės, kurie nenž- 

. siima munšainu.
Kreipkitės:

827 W. 34 Place

yra kam-

Pardavimwi grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, biznis gerai iš
dirbtas per daug* metų, ilgas ly- 
sas 4 gyvenimui kambariai. Plrje- 
Žastys pardavimo patirsite ant 
vietos. 3443 Auburn Avė.

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Tiktai $400 įmĮokėti, kitus kaip 
reudą, 4 kambarių bungalow, kie
to medžio grindys, didelis porčius, 
per visą frontą, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Buitliųgton & 
geležinkelio.
elektra, akmeninis kelias ir 
kčtas. . > .

M. PETROWSKIS
17 E. 61st St., Phone Normai 7691

Yra vanduo,
Quincy 

gasas, 
aptno-

MŪRINIS namas, vieno augšto, 
su groserne ir bučerne, 4 kambarių flatas iš užpakalio, pardavi
mui arba mainymui. Biznis taipgi 
pardavimui arba mainymui. (

Lajevich and Kląric Co.
1726 So. Racine Avc.

Geriausia šešių cordij_ vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų yerybi 
Del geruą knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

315 Fourtb Are., N«w York

4 kambariai, 
elektros švie- 

frontas. -

( IŠRENDAVOJIMUI 
labai gražus, toiletas,

' sa ir gazas, 2 aukštas, 
Repda nebrangi.

Atsišaukite z
STANLEY K. ADOMAITIS

809 W. 37 Place

GREITU laikų parsiduoda bučemė 
ir grosernė su visais* įrengimais Ue-r 
tuvių ir kitataučių apgyventa vieta, 
parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite
10713 Michigaaa Avė.

x arba
Telefonuokite Piillman 7059

■ STUCCO bungalovv iš 5 kambarių 
parduosiu arba apmainysiu į real 
estate Chicagoje. Taipgi turiu ant 
pardavimo arba mainymo vienoj vie
toj 3% akrų žemės, kitoj 4x/z akrų 
žemės. Žemė randasi ant kampo 

»Archer Avė., Justice Park. Atsišau-1 
kitę Mrs. F. Blinstrup, Justice Park. I

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

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

Išmokėji-

THE WENZEL WAY 
177 State St„ Room 306 

State 1887

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm1. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deiviene 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac
ramento 'Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A.

» Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. I>azauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone BJvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 38rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.—- 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

SN0W COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

Ateina žiemos ilgi ir nuobodus 
vakarai, žmonės turės, kaip nors 
praleisti tuos vakarus. Visi ku
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gel; kitų dalykų.

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

3106 S. Halsted St., Chicago, Ilf.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m,: pirm. F 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2486 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskaą; teisė
jas A. TumaviČia; teisėjo rašt Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
^usiriL.’Hmai laikomi kas mėnuo 
antrą st Aadieriį 1-mą vai. po pie-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metanas: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Ix>we 
Avė.; .nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. .T. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas menuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

. Aadieriį 1-mą vai. po pie
tų J. Maui.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie- 
nS 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urboniene; maršal
ka G. Šapalienė.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 n?.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 838 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargia 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimam-i visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS /

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
R. Butkus. 840 W. 33rd St.: padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339,So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai Įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi 
kas Yucis, 3328 Emerald A ve.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au 
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klcp- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blaris; Ku- 
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 

Vincentas Bartkus.


