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Sovietai vėl leisią 
privatinį biznį

Vieniečiai siūlosi atmokėt
T. Si skola

Reikalauja tik kad valdžia at
šauktų nuomos suvaržymo 
patvarkymus.

ttnpgįudyb^ pa‘ Baisau§ žmogžudos byla
veiksiąs užmušto 

žmogaus aky

I Pirmas ir Didžiausias Lietuvtą Dienražiis Amerikoj 
f ' i,

> <^^fr>437 •
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Dviejy milijoflininku l&b°
■ No. 295

Iš okupuotos Lietuvon

V aisty bes žada paramą 
Kinų valdžiai

Italijos moterys gaus baisa 
vimo teises

Sovietai praplečia nuosa- Ginklu konferencijos rei
vybės teises kalas atidedamas

Pirmykštis privatinio biznio 
persėk lo jimas pasiliausiąs.

VIENA, Austrija, - gruodžio 
9. Vienos nekrutinamųjų 
nuosavybių savininkai davė 
formalį pasiūlymą valdžiai, 
kad jie paimsią ant savo pe
čių naštą atmokėti Tautų Są
jungai 130 niRijonų dolerių 
skolos, ' užmorgvčiuodami savo 
nuosavybes, jeigu valdžia pa
naikinsianti nuomų suvaržv- 
uiir.

Namų savininkai 
kad jie negalį 
kainai nuomų 
l)ėms išlaikyti 
kad, jiems butų
jnos tit k, kiek jiems patinka.

BERI.INAS, .gruodžio 8.
Nuo senų ;'enovės žmonės tiki, 
kad pakulinis vii iždas, kurį 
mirdamas žmogus pamato, ir

Pdiz Baarrnann’as plėšraus 
žvėries bud u paplovė 27 as
menis. J. B. Duke paskyrė 46 milijonus, 

o G. Eastman 12 ’/ž milijono 
dolerių švietimo ir labdarybės 
reikalams.

VILNIUJE

Trims lietuvių redaktoriams 
bausmės įvykdytos.

kliudžius, 
išrinkti pa k afi
šavo tiudsavy- 

o todėl nori,

MASKVA, gruodžio 9. — 
Krašto ūkio ir ekonomijos ko
misariatu galva Dzeržinskis pa
skelbė, kad krašto ekonominio 
gyvenimo atsfeigimo tikslais 
sovietų valdžia nutarus duoti 
daugiau teisių privatinei pre
kybai ir pramonei. Pirmykš- 
tieji privatinio biznio persekio
jimai pasiliausią.

Dzeržinskis taipjau nurodo 
reikalingumą suteikti nemaža 
stambių koncesijų svetimiems 
kapitalistams.

šituo dekretu sovietai jau 
antrą kartą ryžosi atsteigti Ru
sijoj privatinę pn
prekybos iniciatyvą. Pirmesnis 
dekretas, kūrina buvo leista 
privačioms žmorfin^ užsiimti, 
tam tikrose ribose,' prekyba ir 
pramonė, taip vadinamoji “nau
joji ekonomine politika”, po, 
kiek laiko buvo vėl aštriomis 
represijomis panaikintas. Kiek 
rimtas- bus šitas naujas privati
nės iniciatyvos teisių praplėti
mas, pasirodys vėliau.

ROMA, Italija, gruodžio 9.
Anglijai prašant, Tau 11 

Sąjungos Taryba šiandie mi
tai ė Ženevos taikosi protokolo 
svarstymą, o taipjau ir nusi
ginklavimo konferencijos su
šaukimo klausima atidėti se
kamam Tarybos susirinkimui, 
kuris įvyk'' ateinančių meR 
kovo mėnesį.

Nutarimas buvo padarytas 
privatinėj Tarybos sesijoj.

Francuzy-Lenky prekybos 
sutartis pasirašyta

nonos ir
PABYŽIlkS; gruodžio 9. —- 

šiandie tapo pasirašyta preky
bos sutartis tarp Francijos ir 
Lenkijos, laja sutartim mui
tas daugeliui dalykų numaži
namas nuo 30 iki 50 nuošimčių. 
Sutartis ypač palanki Franci
jos automobilių, šilkų ir kilų 
tekstilės prekių eksportui.

AMERIKA DALYVAUS GINK
LU PREKYBOS KON

FERENCIJOJ

Meksikos valstybės tar 
nautojai steigia uniją
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 9. Meksikos valstybes 
įstaigų tarnautojai, vaduoda
vęs prezidento Calles’o pa*- 
reiškimu, kad jis norįs, idant 
visi darbininkai ir tarnauto- 
ai .butų susiorganizavę, štei
nu dabar valstybės taniatlto
tų uniją. Susiorganizavę jie 
žada reikalauti, kad pilietines 
tarnybos ir valstybės įstaigų 
tarnautojai butų griežtai Iš
kirti iš politikos ir kad jiems 

butų apdraustas 
darbas. ‘

nuolatinis
"i

D. Britanijos karalius ati 
darė parlamenta

Žada remti naująją Kiny 
valdžią

ŽENEVA, Šveicarija, gčuod. 
9. Tautų Sąjungos sokreta- 
riatas gavo iš Amerikos Vals
tybės Departamento praneši
mą, kad Jungtinės Yalstijos 

\VASHINGTONAS, gruodžio I sutinkančios dalyvauti propo
li.— Diploanatiniaįi Jhiingtinių I nuojamoj ginklų prekiavimo 
Valstijų. Didžiosios Britanijos,I konferencijoj, kuri žada įvykti 
Francijos, Japonijos, Belgijos,!Ženevoj ateinančių metų ba- 
llalijos ir Olandijos atstovai Į landžiu ar gegužės mėites’į. ' 
šiandie pranešė naujajai Peki-| ---- 1------------
no valdžiai, kad jų atstovauja- LAIVAS SUDEGĖ; 27 ĮGULOS 
mos valstybes pasižadančios! ŽMONĖS IŠSIGELBĖJO
duoti jai pilnos paramos tajai -----------
sąlyga, kad ji pildys visas su-1 SAN PEDBO, Cal., gruodižo 
tartis ir konvencijas padarytas!9. . Praeitą naktį Ramiajame 
su pirmesnėmis 'Kinų valdžių-j vandenyne sudegė prekinis 
mis. IMeksikos garlaivis Oaxaca. Lai

vo įgula, susidedanti iš dvide
šimt septynių žmonių, išsigel
bėjo ir valtimis atplauko į 
krantą apie keturiasdešimt

Moterys turės teisės balsuoti, I mylių i pietus nuo Mazatlano.
jei užsimokės du doleriu.
ROMA, Italija, gruodžio 9.- 

Mussolini’o valdžia žada atei
nančią savaitę įnešti parlamen-
tan įstatymo sumanymą, ku-| T“1 .
riuo suteikiama moterims bal-Į 'MIIAV ALKIDE, \\ is., gruod. 
savimo teises Romos munici-p- 8csi ginkluoti banditai va- 
paliuose rinkimuose. Įstatymol’km* puolė. North-«western Na- 
projektu balsavimo teisės tu-Į^ona^ banką, iš kurio išsinešė 
rėš moterys sukakusios 25 me-|$M»600 pinigai? ir $284,200 
tu» amžiaus, mokančios rašyti I vertybių poporia.is. Puolimas 
ir skaityti ir užsimokėjusios 40 
lirų (apie 2 doleriu) balsavi
mo mokesnio. Našlė kareivio, 
užmušto karo metais, turės tei
sės balsuoti ir neužsimokėjus 
reikalaujamų 40 lirų.

/ LC(NDONAS,Gtfu/odžio 9. — 
Anglijos parlamentas tapo šian
die karaliaus Jurgio atidarytas; 
’arlamėntą atidarydamas kara
ms savo kalboje pasakė, kad 

valdžia negalinti rekomenduoti 
parlamentui svarstyti sutartis 
su sovietų valdžia, teČiau jis vis 
dėl to pageidauja, kad “norma
liai santykiai tarp tų dviejų val
stybių nebūtų trukdomi.”

IŠTEISINO LAIKRAŠTI, PA
TRAUKTĄ TIESON DEL 

SKELBIMO PAJAMŲ 
MOKESNIŲ

Motery pilietybė Italijoj

NEW YORKAS gruodžio 9.— 
Federalis teisėjas Knox instru
ktavo jury’ę pripažinti nekaltu 
laikraštį New York Tribūne, ku
ris buvo kaltinamas dėl pajamų 
mokesnio ir mokėtojų vardų 
skelbimo. Teisėjas savo instruk
cijose pasakė, kad jo supratimu 
pajamų mokesnio įstatymo, 
skundžiamasai laikraštis negali 
būti pripažintas kaltu,

BANDITAI IŠVERŽĖ Iš 
KO $294,200

-ii •!
BAN- STATYS 88 AUGSTŲ 

TRIOBESĮ i

$10,000
vertybių 
buvo padarytas ryte 
bankui vos atsidarius.

metu,

LAIMĖJO $25,000 TAIKOS 
DOVANĄ

9.NtEW YOBKAS, gruodžio
— Viena kompanija ruošiasi 
statyti naują milžinišką “skai- 
skrėperį”, kurs bus augštesnis 
ir už Woolwortho triobesį, nes 
turės 88. dažus (Woo4worthas 
turi
milžinas bus taipjau New Yor- 
ko dauntaune, Broiuhvay, jjat- 
vej.

Tasai milžinių

HAINISCH VĖL IŠRINKTAS 
AUSTRIJOS PREZIDENTU

AUGUSTA, Me., gruodhę 8. 
— Buvęs Chicagos Universite
to profesorius Dr. David Starr 
Jcrdan gavo $25.000 dovaną 
už geriausią, planą pasaulio tai- 
kai išlaikyti. ( Dovana buvo

RAMSAY MACDONALD IŠ
KELIAUJA J JAMAIKĄ

VIENA, gruodžio 9.-— Aust
rijos respublikos prezidentju 
šiandie tapo vėl išrinktas Dr. j skiriama Raphaelio Hermano, 
MichaeT Hainisch. yVashingtone.

(LONDONAS, gruodžio 9. — 
Buvęs Anglijos darbiečdų prein- 
ieras Ramsay MącDonald, kar
tui su savo šeimyna, išvažiuo
ja į Jamaiką. Jis išplauks gruo
džio 22 dieną laivu Camito.

HANOVERAS, Vokietija, gr. 
Hanovere dabar tardoma 

kuris į jį padąro didelio ispu- baisaus vokiečių žmogžudys ir 
džio. pasilieka jo akyse dagi kraugerio, Fritz’o llaarmann’o, 
jam numirus. < byla.

•Dabar Haigeę’o micMclio po- lasai llaarmann’as, kiek yra. .. .. , \
licija nelik tatąi patvirtino, bet žinoma ir kaip jis paisai pri-, užsitikėjimo fondą, kuriam 
ii mirusio žmofjims- ntoes iiufo- sipažjsta, yra ....... . . ■ ■

Mini f.įitvnis asmenis, jmintiA'(keturiasdešimt. sesis tmhjonus) 
l.einiirkns mm II iki 1S melų dolerių'Švietimo, labdarybę ir 
amžiaus, žudydavo gi juos 
šhuis kiaugeringo žvėries 
du. savo dantimis 
dęs už gerkles p ipiamhlvo juos, 
gerdamaš savo aukos kraują. 
Papjovęs tuo bildu savo aukas 
tasai baisūnas jų lavonus šie 
k;i|)<xlavo ii' nakties melu su
mesdavo upėn, o nužudytųjų 
rlilbus parduodavo. Dienos me
tu llaarmann’as 
čiams, kurie jį pažinojo, 
paderiu ir geros širdies 

i gum, bet naktimis ji
profeso- vo baisiausiu žvėrim ir kraula- 

kiu. 'lamo baisiame jaunuolių 
žudvmo amato llaarmann’as 
tečiau buvo ne vienas, jis tu
rėjo dar du kitu savo sėbru, 
kuriuos, patekęs į teismo ran
kas, jis pats išdavė. Tais jo 
sėbrais buvo kažin koks liaus

tografavo 'vicą lokį paveikslą, 
kurs vienoj žihogžudybes by
loj bus pavartotas kaipo liudi-
j imas.

Prieš savaitę direktorius 
Angorštciii’ns Įiužudč aštuonis 
asmenis visą šeimyną. La
voninėj. aĮvžiuriYiėjanl lavonus, 
vieno jų aky pnMobČta' nepap
rastas; paveikslas. Tas paveiks
las aiškiai 
šteiną su j 
puolant 
auka. Ir 
žmogaus 
f uotas,

Kelno 
rius Bohne, 
stebuklą, sako, 
mis atsitikimais, kur žmogaus 
nervai esti’ smarkiai užgauna
mi, ak k; nervų centras. į ku*- 
rį atsimuša, atsivaizduoja bai
mę sukėlęs objektas, nužudo|

rodė jx>ną Aiiger- 
i skeltu rankoj kirviu 
siaubo ištiktą savo 
tas paveikius) mirusio 
aky buvo’ hufotogra-

universiteto
aiškindamas tą 

kad* tam tik-

CIIA.RLOTTE, N. C., gruod
žio 9. Tabokos ir jėgos milijoni- 
ninkas James B. Duke sujialič 

.  i _ i jis 
nužudęs dvido-!*^ sav0 111 r<0 paskyrė 46,000,000 

• •.................... • / 1» 4 11 O rl /i /. ■ i n » i 1 a i /Vrmn \

plčL religiniams tikslams, ypač abie- 
|H1_ jose šiaurės ir Pietų Karolinos 

isiknn- vizijose.
6.000,060 doh'fių Duke ski

ria Durhamo, N. C., Trinity

Šiomis dienomis tapo įvyk
dyti taikos teismo nutarimai 
trims lietuvių redaktoriams. Iš 
“Lietuvos Kelio” redaktorės O. 
Zaviškaitės ir “Ziemia Ojczy- 
sta” T. Jasaus išieškotos pini
ginės pabaudos, o “Lietuvos 
B v tu” redaktorė J. šoblinskait-e. 
pajodinta kalčjiman dviem sa
va i lėni.

Vilnius vis dar lenda 
skolosna

a (rodė pilie- 
visai 
žmo- 

virsda-

in.ok.ykla pakeistų savo vardą 
ir. ptaęiau išvystyta, vadinius 
Duke Universitetu. Jei ji ne
panorėtų Lalai daryti, tais pi
nigais fondo direkcija turės įs
teigti atskirą Duke l’nivorsi-

pajėgą kitiems daiktams atsi- Grans ir. liūgo Wito\vski. .luo- 
vaizduoti ir pasilieka, neišdilęs, du. taipjau suimti ir atiduoti į 
iki mirties, kaip kad fotografi- teismo rankas, 
nč pdokštė.

» GOMPERS SERGA

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio. 9. < Amerikos Federaci
jos prezidentas ■ Sani. Goin- 
pers’ass kurs šiuo tarpu V™ 
Meksikos Mieste, susirgo. Del 
ligosi jis negali dalyvauti laiko
mame čia Visos Amerikos dar- 
binin.kų kongres*'.

PUCCINI PALIKO 20 MILIJO
NU LIRŲ TURTO

ROMA, Italija, gruodžio 9i— 
Miręs nesenai Briusely, Belgijoj, 
italų kompozitorius Giacomo 
Puccini, kaip pasirodo iŠ jo tes
tamento, paliko nemažą turtą, 
apie 20 milijonų lirų.

QRFt
Chicago ir apielinkė. Iš 

viso gražu, bot šalta; mainąsis 
veja.-..

Vakar tempera t ura vidų tina i 
siekė 230 F.

šiandie saule teka 7:06, lei
džiasi 1:19 valandą.

PINIGŲ KURSAS
.i i—n i „

Vakar, gruodžio 9 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, l sv. sterlingi! 
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ___
Francijos, 100 frankų .. 
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, J 00 markių .
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ..... 
Šveicarijos, 100 frankų .

.... . $4.95 

.... $17.77 

...... $5.40 
.... $4.33 
.... $19.25

$15.00 
.... $40.43 
5.... . $2.52
.... $26.95 
.... $17.39

Lietuvos PiniffŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant, Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:50 ... ... . ... ..
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000 litų ...
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti tefegrantu — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
Utį) 
litų 
Utų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

Glenn Young grand jury’es 
inkriminuotas

Klux Klano agentas kalti-K u
namas dėl kėsymos papildyti 
žmogžudybę

Kaitina

METROPOLIS, Ilk, gruodžio 
9. — Paskilbes K u KHux Kla
no mušeika [ir “dry rauler’is” 
\Vi.Hiamsono v<a.un.tčj, S. Glenn 
Young, tapo grand jury’es in
kriminuotas dėl bandymo pa
piki yt i žmogžudybę.
majame akte sakoma, kad S. 
Glenn Young, konstabelis John 
Forlhingham, llarold Slėyer 
ir Clarence llalen, visi klanie- 
čiai, liepos 27, 1923, buvo pa
kabinę medy farmerį Johną 
Towns’ą, grūmodami jam lin- 
ču, jeigu ilsi nepasakysiąs, ka
me yra slapta degtinės varyk
la, kurią buk turėjęs įsitaisęs 
vienas jo kaimynas George 
Grogory sir sūnum, ir kuris 
vėliau buvo užmuštas kovoj su 
Youngu ir jo sėbru Steycriu.

Vyskupas areštuotas už 
suktybes

Pasisavinęs kelis šimtus Muks
iančiu bendruomenės pinigų

kelių

K0PENHAGEN, Danija, gr- 
9. — Didelės sensacijos padarė- 
čia areštavimas vyskupo Anta
no Basto, virinusiojo Danijos, 
Norvegijos, Švedijos ir Suomijos 
metodistų bendruomenės galvos.

Vyskupas kaltinamas dėl suk
tybių, dėl pasisavinimo
šimtų tūkstančių kronų pinigų, 
priklausančių Skandinavijos me
todistų bendruomenei. Dideles 
bendruomenės pinigų sumas, jis 
vartojęs savo privatinėms išlbj- 
doms, ir turįs įsigijęs didelį nuo
savą dvarą netoli Kopenhagos, 
su begalo puikiai ištaisyta rezi
dencija.

Eastman duoda $12,500,000
ROCHESTEB, N. Y., gruod. 

9. Eastman Kodak fotogra
finių aparatų kompanijos gai
va, Geprge Eastman, kurs iki 
šiol yra įvairioms mokslo ir 
labdarybės įstaigoms paauk<> 
jęs daugiau nei 16 milijonus 
dolerių, dabar vėl paskyrė 
12,500,000 dolerių aukštesnio
jo mokslo įstaigoms: Massaclui- 
setls Technologijos Institutas 
gauna $1,500,000 (pirmiau tai 
Įstaigai jis yra jau davęs 11,- 
000,000 dolerių), Ro/hc-torio 
Universitetui $6,0110,000 (prr- 
Hiinii yi'fitfjruj^ duvęy 17,*>78.5OŲ, 
dolerių)* Hamptono Institutui 
$1,000,009, ir negrų Tuskogeo 
Institutui $l,000.00o".

DARO MEKSIKOS LEGACI- 
JOS FONDU REVIZIJĄ

, MlvKSIKOS MIESI’AS, gruo
džio 9. — Respublikos prozi- 
dentas Calles įsakė fcdėraliain 
dislrikto teismui padaryti tar
dymą buvusio Meksikos minis- 
terio Kosta Rikai, p. Eduardo 
R u ižo, bylos. Ruiz kaltinamas 
dėl naudojimo Me.ltsikos lega- 
eijos' fondų savo privatiniams 
reikalams.

si

Vilimui,s vnagisAratas 'para
šęs Lenkijos miestų sąjungai, 
jog Vilniui esą reikalinga po- 
>ko(inti .7*4 miliono auksinų: 
elektros stočiai statyti 3 mil. 
tnckvklu namams statvti 2 mi
lijonu ir tramvajų įvedimui 
2U mil.

Nežinoma-* Vilniuj adresatas

“Dzicn. Wil.” praneša, kad 
Vilniaus paštai gauną daug 
korespondencijos, adresuoja
mos centralinėms Lietuvos val
stybės Įstaigoms. Dabar įsą įsa
kyta visą tokią koresponden
ciją grąžinti siuntėjams pažy
mint (franeuziškai), kad “ad- 

V i Įpili j (Lenkija) nc- 
” šilą žinelę “Dz. \V.” 

ncmo 
kčįirtms". Bet vis tiek geogra
fuos nemokėjimu reikės va
dinti ir nurodymas, kad Vil
nius no Lietuvoj. Mat kai ku
rie geografijos vardai kad ir 
labai norisi kai kam pakeisti 
įlačinu pasaulift pripažinti to 
nenori.

resatas 
žinoma*.’ 
pa \ ’U‘

Radiotelefonai Vilniuje.

Per du paskutiniu menesiu 
Vilniuj buvę įtaisyti 7 radiote
lefonai. Didžiausias esąs tech
nikų draugijos.

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

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

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTV
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

' raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APT1EKA, 233 E. 115 St. 
BENOšlAUS APT1EKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m
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ŠEIMINIAIKeMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Uetuvė šeimyninke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo adikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virinio Receptas
Vienas iŠ naudingiausių vaisių na

muose per visą metą yra tai obuolys. 
Daug yra receptų kaip gaminti iš jų 
valgius, todėl būna net sunku išsirin
kti geriausį. Jus gal bandėt visokių 
kiaušinienių (custard), bet niekad ne
darei su obuoliais. -Priekandžiui prie 

j obuo-vakarienės pasidarykit sekantį 
lių receptų. Visiems jis patiks.

2
2
1
4

OBUOLIŲ CUSTARD
puodukai obuolių 
puodukai užvirinto pieno 
Šaukštas lemono skystimo 
kiaušiniai

*2 puoduko cukraus
% puoduko cukraus
^šaukštuko vanilos
!s šaukštuko vanilos
Sukapok obuolius smulkiai

tu jų du puodukai. Padėk
bu-kad 

lemono 
skystimą ir sudėk į sviestuotą stoi
ką. Padaryk minkštą kiaušinienę pa
prastu budu, naudojant du kiaušinio 
tryniu, ’a puoduko cukraus, pipną ir 
vanilą. Supilk kiaušinienę ant obuolių 
kapotinės ir padaryt putas iš kiauši
nių baltimo, vanilos ir cukraus. Su
dėk putas ant kiaušinienės 
15 minutų vidutiniame pečiuje, 
atvėsta 
košele.

apmargink varsų su

ir kepk 
Kai 

morkų

Virtuvės Reikaluose
pečiuje duris atdaras

jis galėtų visai iš- 
Jei paliksi pečių 
oras viduje bus

pabaiPalik 
gus kepti kad 
džiūti ir išvėdinti, 
uždarytų drėgnas 
rūdijimo priežasčia.

Duonos dėžj reik 
savaitėje. Išimk vi 
su vandeniu h“ soda, išdžiovink visiš
kai. Dėžė netarė^ pelėsių kvapo.

Vienas iš pai'airiftMteūų dalykų vh*- 
tuvėje yra tai žirkles? Geriausios yra 
vidutiniško didumo žirkles.

Nuvalymui elektriško džiovintuvo 
(toaster) naudok minkštą maliavoji- 
mo Šepetį. Pamatysit kad taip gali
ma nuvalyti kuogcriuusia.

Numazgojus žuvį reikia nudžiovint 
popieriniu rankšluosčiu. Lengviau tą 
paskui numesti negu laikyti stuboj 
audeklinį 1 rankšluostį kuris atsiduoda 
žuvimi.

valyt nors sykį 
ską ir išmazgok

Naminiai Fa si gelbėjimą i
Nuvalymui misinginių lovų trink 

metalo paviršį su supuvusiu akmeniu 
padažytu saldžiame (sweet) aliejuje, 
paskui nušluostyk šmoteliu/ vatinio 
flanelio. Peršveisk metalą trinant 
šmotu Chamois odos.

Apdegusius alumino indus gjalima 
^nuvalyt trinant plienb vilnomis; Nu
mazgok apdegusias dalfš gargtomis 
muilo putomis ir paskui nušlupštyk 
sii smyrio (emery) milteliais ir bis 
kiu terputino. Paskui nhšveisk; su br- 
skejiu kreidos' -. miltų ant minkšto 
skarulio.

Ypatingiausias būdas laikymui len
gvų paveikslų ant sienos yra naudo
jant labai dideles adatas. Jos nesuga- 
dys sieninių popierių.

Jeigu turit laikrodį kuris reikalau
ja aliejavimo, pamirkit šmotą vatos 
kerosine ir pal’kit viduje 
Karosinas prisigaruos i 
mašineriją.

Grožės Patarimai
Kaip patapti riebiu yra 

kurio daug žmonių nežino kaip apei
ti. Reikia reguliuot maistą taip kad 
valgytum tik tokius valgius, kurie di
dina svarumą. Valgis turi susidėti iš 
sekančių dalykų: Pusryčiams vaisių, 
porcija grūdinių valgių, su grietine ir 
cukrum, kepti kiaušiniai, duona, pie
nas. Pietums, grietinei zupė, salotų 
su aliejaus uždaru, gerai sviestuota 
duona, pudingas su grietinės sosu, 
du stiklai pieno. Vakarienei, riebi mė
sa su tirštu sosu, morkos, kručkai 
arba kalafijorai, kvietine duona, sto
vai sviestu tepta, šokolado pudingas, 
aiskrymas arba kiaušinienė, stiklas 
pieno.

' Ypafiška Sveikata
Žmonės atvykę iš kitų šalių prade

da gyvenimą visai skirtingą daugeliu 
atžvilgių. Iš visti paskiausia pakeičia
ma maistas. šeimynos apsigyvena 
srityse, kur yra jų draugai ir tpn pa 
prastai būna krautuvės, kurios turi 
jiems prigimtų valgių. Toks valgis ne 
visada tinka naujam klimate ir nau
jam darbe. Permaina iš lauko į vidų 
tankiai būna užkietėjimo priežasti
mi. Tą padėtį reikia pergalėti su 
maistu, o ne su pilėniis. Neleisk pri
mušti naudot pilės — tas apsilptrina 
žarnas ir dar blogiau padaro. Valgyt 
virškomus valgius.

laikrodžio 
laikrodžio

klausihias

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet jums reikia pieno tlary- Pieną, nes jis yra geriausias 

rnui pudingų, ^upįg, pyragų,Jr Jt-, bu- duotojas reguliariau^ pithiui 
tinai naudokite Horden’s Ėvaporšted tiuei.

pava- 
ar grie-

NAUJIENOS, CKIcago; DJ. . I
'7*

*

I KORESPONDENCIJOS 
y -J į— ..............................

Čia nuo kiek laiko gyvuoja 
Dailės Choras, kuria jau pa
linksmino netik Kenosha. pub
liką, bet ir savo kaimynus— 
Racino ir Waukegan lietuvius. 
Jai yra gražus ir pagirtinas 
darbas, net tai buvo tada, 
kada gerb. J. Macnorius . vei
kė kartu su mumis. O veikė 

Jis su didžiausia energija ir 
atsidavimu. Ret viskas mai
nosi, keičiasi. Įvyko permai
nų ir m)usų chore. Jis pakliuvo 
į senų kavalierių rankas, .ku
rių vienas* mokytcųtiuja’, o' ki
ltis pirmininlcaiija, Nors nies 
juos turime nuo pat choro 
užgimimo, lečiaus jie visuomet 
sunkiai vežė prieš kalną, bet 
pastumiant vis šiaip taip užsi- 
vilkdavo. Betgi -pasitraukus 
iš choro gerb. ..I. Macnoriui, 
kuris visą tą sunkųjį darbą ir 
atlikdavo, chore tuoj pasidarė 
didžiausia ^betvarkė, nes nėra 
kam tvarkyt. Atėjus choris
tams svetainėn paskirtu laiku, 
mokytojo reikia laukti valan
dą ar daugiau. Tarp dalykams 
einants choristų energija visai 
nupuolė ir, daugelio gerų cho
ristų nustojom. įBuvo laikas, 
kada komunistai pasitraukė i’š 
choro, 'bet lai nepadarė jokių 
nuostolių, bet dal* geriau pasi
darė, kadangi nebuvo kam ar
dyti ramybės. Bet pasitrau
kus gerb. J. Macnoriui visas 
darbas pradėjo irti. Patar
čiau gerb. J. Macnoriui gryšti 
prie choro ir nelaukti kada jo 
pradėtas sunkus darbas visai 
pakriks.

Dabar biskj apie kanklinin- 
Jau visiems yra žinoma, 

susivie-
sui choristais ir veikia iš-

i

Mrs. MIBIEVIGŽ - VIUIMtfti AKUŠEREA
8101 So. Hąl»t<*d St., kampas 31 ga> 
Tel. Y»r(h» 1119

xt •• . i T>L„rt Baigusi akušov Naujienų reporteris t KUga- hjo; kolegiją 
nius viešė josi WestvUloj savui- ilgai praktika 
tę laikę ir jdabar jis aprašys ^oiPe^*.

' *<ką bučiuoai. Sąžl- 
Į ningai patar» 
1 nauja, visokio 
se ligose prie* 

✓I gimdymų, ląike 
. ' gimdymo ir po

gimdymo.
Westvillės Jykų nata 

rimas, da ir 1d 
tokiuose ręika 
luoae moterim* 
ir merginoms 
kreipkite o ra- 
šita nagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietą, nuo 6 iki .
9 vai. vakare.

apie WestviUes padėjimą, 
jis matė ir regėjo.d ' nauja

Jo aprašymas susidėsi iš šių se ii; 
dalykų:

Ar VVestville, 11’1. bus 
per 25 metus? 
katalikai ir karčiamninkai. * — 
Kunigų areštai. — Pagrabai, 
kokie buvo ir kokie yra. — 
Westvillės merginų padėtis. — 
Miesto adminiatiničija. —Wesit- 
villiečių ‘lošimas iš liežuvių”. 
—.Mamertų gyvenimas.

Šiuos dalykus reporteris Ra
ganiais aprašys Naujiduosę, ži
noma, taip kaip jafri atrodė, 
bei ątpodo, . . į •

Tel." Blvd.
M. Woitkewir
*, H,4N1S 

AKUŠERIU
Turiu patyrim* 
Pasekmingai pr 
’ąrnauju 
i 
ino kiekvienan

Te> 
|glda ypątišką pri 

žiuri!jtmą. Duodi 
nutarimus mote 
rims Ir merjr 
toms dykai.

3113 South 
Halsted St

i mot* 
• ims prįe gimei) 
mo kiekvie 

^atsitikime.

^Trečiadienis Gruod. 10, 1924

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

ANT NAUDOS. i

di

S. L. FABIONAS 66

Visi, kurie. žiijgcKlau.ja, ma- 
llončs įsigyti Naujienas/, užsi
sakant iš kalno, nes besiskai- 
tydajni vis turės gardaus įuo-

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Pradėsime Naujienose spaus
dinti ateinatį šeštadienį, gruo
džio- 13-tą. Vhi tėmikit€ Nau
jienose aprašymą AMieštvillėa. v 
\ •. ■ ’ .‘i

^OR. HERZMAN^
-iŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomai per 15 

netų kaipo patyręs gydytojas. ch> 
-argas ir akušeris.

Gydo staigias ir ęhrO’nilkab liga, 
./yru, moterų Ir .vaj|čų .pagal nau 
iausiusJ metodus K-Ray ir kitokius 
'lektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija*. 1025 w 
Bth St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 1Q—12 pietą 
> nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Car o
J 3110. Naktj
) Drexel 0950

l Boulevard 4186
So. Halsted St.
A M. ir po 8 vai. vak

809 W. 351h S t., Chicago i
Tel, Ik levard 0611 ir 07'i4 l 

PADAROM PfĖKIMO IR PAfc. k 
DAVIDO RAITUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir? 
<* Parduodam Laivakortes. « *

Telefonui:

“CHORO REPERTUARAS’?

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą* 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys4 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

...............................ĮLlh. ,.įi 1 ,i»i ui ..........  >

8410
Vai.: 9—10
Speciali Nedėtoms ofisaš uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 I 

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

4323 So. Halstrd St. 
Tel. Boulevard 810

Valandos: nuo 6 iki 8 v, v. kier- 
rieną vakarą, ilskytus ketvergą.

Nediliomi* niio9 Ud 12 ryto 
-----  \ a

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose AVashingtono ir Lafayctto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
]>onioms ir gtaiiai apsirėdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais ĮMTukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių gulėtų paslėpti jx> peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvaa. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Rnffles
Pleiskanų mirtinąjį priešų, kuris, jei 
ištepsi juomi • gaivų kasdien per sa

vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odų nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojau* 
pranyks ir plaukai tuoj aus atgaus savo natūrali, nonnalj gražumų.
Rufflea galima gauti visose aptiekose po 60c. bonkų, arba už 75c. prisiun- 
čiame paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooldya, N. Y.

Ar Reikalaujate Anglių?
Mes galime užganėdinti tų jūsų reikalavimą. Mes galime dū

sta tyti jums geriausios rųžies anglis ir garantuoti labni pigia kaina. 
Mes parduodame tik geriausios rųšies anglių galime garaptuoti 
pilną užganėdinimą. Mes turime daug užganėdintų kostumerių ir 
norime JUMIS turėti vienu iš jų. Jei jus pašauksite mumis telefonu 
arba atsiusite atvirutę, mes dastiitysime jums geriausius anglis kiį- 
galite, nupirkti už pinigus ir mes pristatysime į kūles valandas.

Pabandykit pas mus ir persitikrinki!

Pocahontas mine run
Franklin County Lunips

Nut .

$8.00
S8.25
S8.00
$8.00

St. Clair Coal & Malerial Co
2437 So< Loomis St. Canal 5534 ir 5536

fe Su pirmu diena,sausio,< ,14)^5 
metu, South Bostone pradės 
eiti mėnesinis muzikos leidinys 

“Choro Repertuaras”.
Jame tilps muzika vien tik 

I ciiorams ir kvartetams. Jį leis 
jaunas musy muzikos žadinto
jas A. Bačiulis, kuri yra jau 
kelicliką muzikosi veikalėlių 
parašęs ir išleidęs* atskirais lei
diniais.

“Choro Repertuarą” galima 
pas jį užsisdkyti visiems me
lams už $2.00. O kurie užsisa- 

■kys prieš Naujus Metus, tai 
gaus už $1.00.

.. ... , r . . • Adresas: A 'BąčiuHs, Box 16,
Daugcil.S kankluunky n- Boston,.,^. '

kad kanklininkai yra 
niję 
vien.
prie choro prildau&o. Kanki-I 
ninkai veikia labai stropiai. Jie i 
lavinasi lik kokius 4-—5 mėne-| 
siu n s; o jau sugebėjo surengti' 
koncertą, kuris gana puikiai' 
nusisekė ir publika liko paten-; 
kinta. Kankliniaikams sekasi 
lodei, kad jie turi gerą valdy
bą, kuri 4Įavo pareigds puikiai 
atlieka, tai gerb. T. Jelinevskis 
ir F. Basius. Laimingi yra mu
su kanklininkai, kad turi to
kius vyrus, ir jie tuo labai 
džiaugiasi. Kenoshietis.

Raganius Westville, III.
VVcstvilliečianis yra patarti

na, kad jie temitų Naujienas 
p; r visa laiką, kol eis mušti 
reporleriatis Raganiaus apra
šinėjimas apie VVesviHe, III.

Tie, kurie dar Nauj ienų ne
turi, lai užsisako Naujienas 
pas išnešiotoją, taip kad kilo 
daugiausia Westvilles lietuvių 
galėtų matyli ir perskaityti.

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados patarnauju Kuogenauuiai
M. Yuška,

3228 W. 38-t h St., Chicago, III.

FKANJK P.
WATEKAITIS ‘

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

Tel. Roosevelt |§6G
652 IV. 18-tJi &t.‘, Clųcajje, 111.

> m 111,111 I III    I >ll| III ww
.1111111,1 I.' | ,!■■»« II II. UI !'■»

Phone Lafayette G147

LIETUVIŠKA APTIEKI
Antanina Zinuuerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Ąlbany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran
cuos ir kitų Šalių. ;
NiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiH

------------------------

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laho» 

,v > Ghjcagp, lllinoU • / \ 
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi 
10 iki 12 vai. ryte, nuo 2

4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
<akąro. Nedaliomis nuo 10 valar 

los ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Mi<lway 288*

K. JURGELIONIS
advokatas

yL27 N. Dearborn StM Room 1117
' Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 So. Halsted St. 

Telef; Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So.' Marshfield Avė.
Bylos visuose teisrr/uose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Nuo Ak)

• - J

i;

JOINTSERVICE

HAPAu
Trumpas ir tiesus kelias

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais' 

de Iuxe
“RESOLUTE” — “KELIANCE” 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTŠCHLAND’’

Veža I, H ir Iii klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienni kamba
rių laivai ‘‘CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THURIN- 
GIA”, “WESTPHALIA”. 'Urdaro- 
mi kanlbariai dėl Iii klesos paša- 
žievių.

Svetimšaliai gryždami j 12 mė
nesių Amerikon, nėra priskuitomi 
prie kvotos .

United American Lines
171 Wę«t Randolph. St., 

CHICAGO, ILL.
urbu autorizuoti agentui.

iFashionl
į.Į- : '• \       fa:'

5$

Vįen tik ^iętuvįų lirąiįtuvė 
..............f.iki ifr

įlUlti

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai . su šilkiniais dJfyželiaia, 
fruncuziškom|y > nugaromis, 2 kelųv 
mis siutai, Kiti, $25 ir $50.' x

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

> m «>«. »V»'» ■ n «V»7»*>«. «7.»tu VuVK«7«'< <

Palengvins akių įtempimą, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
'.ūmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visudso atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialu 
)ityda atkreipiama i mokyklos Vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Neri. 10 iki 1 p. p

1545 Wcst 47th St
Phone Boulevard 7589

■ ......................; --------------------------

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skįlvio, žarnų ir 
t plaučių.) Gy*to|,>gerąį šlapumo ligas. 
1046 Mihvaukce Avė., kamp. Noble St. 
Valandos nuo 10 iki 4 po.pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. IJaymatket 
9149. Res.' Keystone 4130.

----------------L-J-------- -------------_J------------------ ’

T

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
463J So, Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo U1

J. P. WAITCHES A * 
Advokatas

MIĘSlt) OFISAS: 
127 N*. Dearborn Street, 
J Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5685 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

'd 9; Subatomis visą dieną; ftven- 
mis iki pietų.
■JPECflkLlSTAS ant egzamina- 

jimo apstraktų jr padarymo' 
ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus.

i

DR, M. J. SHERMAN
“ Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

, PliOne Lnfayette 386<S
Dr. P. L. Chadovich

Dentistas
Gydau dantis modernišku laidu 
nebrangiai. Darbas

4204 Archer Avė
garantuotas.

Tel. Boulevard 0537 *

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Tel Randolph 1034 — Vai. nic 9-f

Vakamis
<301 S. Halsted St„ Tel. Blvd. 6775

6-8 v v. apart Panedilio ir 
PėtnyČios

Phone Pullman 0076
DR. 3. SMOLLAR

DANTISTAS
Valandos: . nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

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

iki 2 vai. po pietų

6
R

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurty vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
♦tezidencijūj tel. Drėxe) 919«

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojai ir Chirorga*
Specialistai Moteriškų Vyriška

Vaikų ir visų chroniškų ligų
• fl*as: 3103 So Halated St., Chlr**

arti 81gt Street 
balandos 1—>3 po piet, 1—8 vak. N*
lėlįoniis iš šventadieniais 10—12 diei

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St. arti Lravttt St.
Telephone Canal 2652

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

lengvomis išlygomis

.1 ■ ..— II.
Telefoną® Boulevard 1939 z

DR. S. A. BRENDA
Ofiso Valandos:

& iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. A'shland Avė.,
netoli 46th St. Chicago. III.

MMRN1

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos ’

.Nuo 9 i^i 12 vai, dieno* Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakaro

Oi. A. K. Mausto
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. VVeatern Avė 
. Tel . Lrfąyette 4146

———---------------- ;—..t —    . .f -4^—

Dr. Benedict Aron
Ofkmts 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
I.ąfayefto 0075. Valandos 2—6 vak. 
Razidcneija 3150 W. 03 St. Fhone 
■Prospect 0610, Valandos iki 10 rytoj 
7 iki 8:30 vakaro.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzanii 
nuoja abstraktus. Padaro pirkinio ir par
davimo dokumentus ir iaaliojimus.
7 S. Dearborn St., Tel. Kandolph 826)

Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki V 
Telefonus lloosevclt 9090

Namu telefoftaa Canu) 1667

Jv> ubtjuii aktinis, naMierąpli 
Dr. A. R. BLUMENTHAJ

Optometrist
* Tel. Boulevard 6487 

4619 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos um 

lubų
i - >1 u III.......... ... m*

Francuziškas Daktaras
Specialistą* krauju ,odoa, efcrouli- 

kų ir slaptų ligų
Gydo bu pagelba naujausių metodų 

X-itay Spindulių!
Ofise* 1800 So. Ashland Are, ant 

▼iriaas Ashland State Banko 
Telefonai Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacrapiento Avo.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 8. Halsted St., Chicago 
Tel. Yordi 4681

rel. Dearborn 9057

1. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisai vidunniestyj: 
R00m 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 

Cor
W. Wtt8hington St.
VVetAington A Clark

Namu Tel.: Hyde Purk 8895

A. E. STASULANI 1
. ? ADVOKATAS t
11 W. WashiRgton St. Ruum 911 C

Tel. Central 6200 / į
Cicero Utarninko vakare k 

1814 8. Cicero Av. T.Cicerą 0b:-iG > 
Ant Bridgeporto Seredoi nu.u | 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. y. I 
S286 8. Habted St T.lįcal. 6737 fe
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Trečiadienis Gruod. 10, 1924

f*M 
M

Prisirašyk prie 1925 metų

Kalėdų Kliubo
Kliubas eina 50 savaičių: 
Yra trjs plianai: — i

Padidinant mokestis 
Sumažinant mokestis 
Lygiai mokant

Įstojimas nuo 1c iki $50.0(1
Artimesnios žinios suteikiamos prie 

Langelio Nr. G-to

UNIVERSAL 
kSTATE BANK

J* no. Halsted Street, Chicago, Illinois 
JuUJflll IJLf-f f f ff f f 11

—r-

— Tavo Pareiga Jais Rūpintis. 4888
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet Jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kaa jįems kenkia. Tai yra reikalas Jus, 
motinos J Prlžiurėkit juos rupettintral. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekviena dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambfno—Kūdikių Oerlausj Draugų. 
Kūdikiai mėgsta Ji. .Tie net prašo dauginus. Jis .veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bunka 35c. a pliekose ar tiesiai iŠ laboratorijos.

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

71Mn0*HQ K<‘ga nuo didelių skausmų ILuiv IhlISilIH sms smogus _ ri ftRC|hos spinduliųV.
“Lmimentų Karalius ’

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

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

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

PATYRĖ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Overkotus ir siutus padarom kaip 

tik norit. Turim didelį pasirinkimą 

vėliausių madų rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti. (

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

Tel. Canal 7031

Aiak-sinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

į

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinejimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms j 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 laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARA, TĖMYKTT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit Ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informaciją.

Registruokis dafiar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas: x

SAN D A R A
327 E. Street, So. Boston, Mass.

n*

įjį^k

UNik

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumerffekas siuvėjas. 
Valome, prosiname ir dažome

1622 S. Halsted St.,

MMMM

BRIOGEPORTAS BRIGHTON PARK TOWN OF LAKE
BAZINIAI PEČIAI3140-41 So. Halsted St

Jonas Gurzdas

WE$T SIDE

BRIGHTON PARK
TOWN OF LAKE

SVARBUS PRANEŠIMAS
Telephone Canal 6174

fanmnin.niiu

APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

u-ves

Parduodame ant

INTERNATIONAL 
MUSIC STORE

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

— 10,634, humanitari-j žmonių, kupė su mumis turi rei 
8,299, farmacijos

yra viršutiniai.

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

žinbte, 
nolos ir rekordai 
visam pasaulyje, 
šokiu s volelius dėl 
čiame į visas dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbame visokius muzikalius in
strumentus 
lengvų išmokėjimų

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėli s ir drau
gams.

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

LIETUVYS’ GRABOR1US
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, UI.

Mus speciališkumas 
apatiniai marškiniai ir punčiakos

A. J. MOSGRRS, 
3108 South Halsted St.

Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios išdirbystes 

čeverykai.

3956 So. Rockwell St., 
CHICAGO

S. D. LACHAW1CZ
LIETUVIS GRABORIUS .

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

giausia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
o mano darbu busite užganėdinti

Tel. Canal 1271-12199

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Kaina metams Amen 
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

Western Battery 
Station

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyri} fumishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

Little Italy Shoe Store
3862 Archer Avė.

fF. Canisillo, savininkas
Didelis išpardavimas vyrų, moterų 

ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

Benošiaus Aptieka
G. BenoŠius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0844 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildomo visus receptus teisingai.

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

Pianų, Columbia Grafonolų. 
žinbte, kad Columbijos Grafo- 

yra geriausi 
Užlaikome vi- 
pianij. Siun-

Williams & Yanchus 
4140 AYcher Avė.

LIETUVIŲ. KRAUTUVĖ 
Didelis pasirinkimas įvairių dalykų 
ant Švenčių. Musų Čeverykai garan
tuoti

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

Peter Barškis, Fumiture 
Store,

1748-50 W. 47th St.

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

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

tarnavimas laikrodėliais.

Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas Ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Btfrba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St„f 

Chicago, III.

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin.

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

L1EUVIŠKAS HOTEL1S nau
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl darbi
ninkų apsigyventi, vyrams ar
ba moterims; su valgiu arba be 
valgio $3 ir $4; $8 į savaitę su 
valgiu

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVBJAS
Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lome ,dažome, prųsiname ir taisome.

755 VVest 32 Street,
Chicago, III.

PIRKITE KALĖDOMS čeve- 
rykus ir gausite Kalėdų dovanas 

J, Reker’s 
čeverykų krautuve 

2422VW. 47th‘ St.

Koperatyvinė knygru 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

Tel. LafaStte 0120
OTTO F. WESTPHALN 

2506 W. 38 SL
Popieruotojasi ir malevotojas 
darbas garantuotas^ f ‘ ...
rų turime stake. Ateikite arba ra-

A UDI1ORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

kalus. Sako daug lietuvių dar 
058 teologijos—218. Prancuzi- mus nežino, nes mes nesarpe iš
jos licėjus (gįr^nazijas) lank£ sigarsinę Jarpj jų. Musų svar

biausia užduotis yra išpildyti or* 
djerįus kuogreieiausia. kaip tik 
gauname užsakymus per telefd-

Auksas iš gyvsidabrio

114.810; moksleivių-, 
-v

v Keik :žųstąv angliakasių
Anglų laikraščių žiniomis^ ną arba, per,laišką, tuojaus ir iš- 

Anglijos*. anglių kasyklos 1923į pildonmej jį. . žmogui ųžsisakiu- 
metais nuo įvairių priežasčių siani anglis' nereikia šalti ir lau- 

1.293 darbininkai įr su--kti, o gaiina tu^jaųs. Antras įda
rą- lykas, tai suteikimas pilnos vo- 

1922 gos į kiekvieną toną 2000 svrų; 
kad tai yra musų tikslas visus užga- 

skai- nėdinti už tolumą pristatymo, 
nnes neskaitome nė vieno cento 
daugiau. ***G.

Praktiškos Kalėdų 
Dovanos

Del vyrų: šilkinės pančinkos, 
mnfleriai, bath robes, pirštinės, 
sveteriai, kakloraiščiai.

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

Bankos moka 3% už jūsų pi
nigus, mes sutaupinsime jums 
4% ant jūsų pinigų. Klauskite 
musų apie tai,

ANTON J. STUPAY
4220 Archer Avė.

LIETUVIU APTIEKA 
Ant \Vest SiclCs 

2059 W. 22nd St. 
Te’. Roosevelt 7587—7588 

Išpildome receptus teisingai 
J, Žilinskas, R. Ph. 
A. Wassel Manager

Ignition Service
4652 So. Western Avė.

Phone Lafayette 6014 
Radio auto batrės — nupiginta 

kaina.
Kreipkitės j šią lietuvių ištaigą 

Savininkai
JUOZAS ROKUIŽO IR

MYKOLAS GURSKIS

Turiu už garbę pranešti, kad per
sikėliau naujon vieton į nuosavą na
mą. Norėdami pirkti, parduoti ar 
mainyti namus, lotus, farmas ir ki
tus biznius kreipkitės nes gausite 
teisingą ir greitą patarnavimą, o bu-

KAM. DREBĖTI?
Įdėkite į savo namą.duris b’ lan

gus su audros apsapgdjimu ir kom
binacijos duYis ir sutaupykite pusę, 
ant savo anglių. - ■>

Audros sash miera 2 pėdos, 4 
pėdos augštumo, su 2 langais, tik
tai .$1.98.

Mes turim,e 100 kitų mierų dol 
išsirinkimo.

Kombinacijos šturmo ir su sie
teliais dui-ys, 2 pčdų 8 colių per 6 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50.

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

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
2901-25 So. Halsted St.

.Prieš Mark White Sųuaro

International Music Store
1722 West 47th St., 

CHICAGO, ILL.

Prancūzų studentų skaičius
i ’

Pareitais mokslo metais
vairiuose Prancūzijos universi- 3t.
tetuose buvo virš 50.000 stu- Nors mes, sako ir netaip ilgai 
dentų. IŠ jų teisių fakultetuo esame dar bižnyjt, bet jau tu
sę 17,926, modlidnos— 12.721,rime didelį pasitikėjimą tarpe 
gamtos — 10,684, humanitari-! žmonių, kurie su mumis turi rei-

1.293 darbininkai įr 
24.119 darbininkai.

yginus šiuos skaičius su 
melų skaičiais, matosi, 
lelaimingų atsitikimų 
Mus Žymiai padaugėjęs.

I^enkų kolonistai šaukiasi' 
pagalbos

Lenkijos kolonistai Vilnijoje 
kreipėsi j Lenkų ministerį pir
mininką, pareikšdami, kad jų 
gyvenimas toliau neįmanomai 
Jie reikalauja įvesti “kremuose” 
apgulos stovį, nes banditizmas 
'iek esąs prasiplatinęs, kad 
licija nepajėgianti su juo 
voti.

Vitak-Elsnic Company
4G29 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
lt rioje jus galite gauti 

patarnavimą.
“Viskas Muzikoje“

Taisome muzikališkun 
instrumentus pigiai 
Nepamirškite musų 

adreso.

Prof. Silden žymiai, pageri
nęs prof. Mete išrastąjį būdą 
auksą dirbti iš gyvojo sidabro. 
Prof. Silden pareiškęs, kad jo 
cheminė aukso fabrikacija ne
trukus priversianti iš pagrin
dų pakeisti piniginę sistemą, 
kuri lig šiol buvo remiamo 
auksu.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel, Lafayette 6154 

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

ss MICHELIN TAJE-
BAI, BATTERIS, 

' yK VISOKIOS REIK- 
MENYS DEL AU- 
TOMOBILIŲ. Tai- 
Hom TajeruR ir Bat- 
teris.

^5 i Phone
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & 3UPPLY CO. 
1702 West 47 Street

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikom vyrų, moterų ir 
vaikų aprčdalus geros rųšies ir 
pardiiodainc pigiai. Kiekvienas 
atsilankęs bus užagnedintas.

J. Sandarsr’s ir

3159 S. Halsted St„ kamp. 32 St 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ

, i ALaikrodininkas ir 
1 ?■ ' Jeweler.

• Deimantai, laikrodė-
ir speciaity

3317 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Rodomi šie paveikslai:
Seredoj ir Ketverge
The Story Without the Name* 

With Agnės Ayres.
Pėtnyčioj ir Subatoj:

Hoot Gibaon 
^h® Ridin. Kid pangerous Flirt 
Fanedėlyje Utaminke ir Seredoj

AMERICA
( p. W. Griflth

Tel. Yards 15461 
Res. 11061 So.

Irving Avė. , 
Tel. Beveriy 230CI 
W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted I 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III. 1

PRANEŠAME
Kad atidarėme 
studiją 
rimais.

BRIDGEPORT STGDIO
Savininkas

J. i. STANKUS
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“Patarnavimas ir teisingumas
Visados ima viršų, kiekviena

me biznyje,” taip pasakė Mr. 
Ė ims vedėjas St. ęiair Coal and 
Mateliai Co., 2437 So. Lootriis

Visas 
Sįeninių popie-

šykite, mes suteiksme sampelius.
Pranešimas visuomenei!

Gintarai
Ką tik gavome didelį siun

tinį Gintarų iš Lietuvos. 
Kaip tai: Karolių, Brandą- 
lietų, Spilkučių, Cigamyčių 
ir daug kitokių tinkamų dai
ktų dėl Kalėdų dovanų. Už 
prieinamą kainą.

Galima gauti
Naujienų Ofise

1739 So. Halsted Str. 
arba

1436 N. Campbell Avė. t
Ar manai pirkti naują Automobilių?

Pirk i ,
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I Balzckųs Motor Sales 
6012 So. Kčdzie Avė. 
Tel. Rėpublic' .'JTa.l
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S
 Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tu z. se
tų, $10.50; Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų grosėr- 

> ninko, kad gau* 
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis ■ • > •• ,

Alpa Malt Ęxtract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

E G. LUCAS&CO

LIETUVIAMS
naują fotografijų 
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Čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
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Trečiadienis' Gruod 10,19^4
“Kauno miesto ir apskri-tada atmintinai parašė visą [susirinkimų metu jis rupindavo- 

ties Viršininkais Morkus var- rankraštį, nors draugas rankraš-1 si priėmimu svečių rūbų. Vė
liau jiems išsiskirstant jis įteik
davo tiems patiems asmenims 
be pagelbos markių ir bilietų.
Taigi yra žmonių, turinčių tik

rai įstabią atmintį
“Esjjeranto Triumfanta.”

iželiai Adolfo* Lessingo ji sa
ko, kad ne komunistų reikalas 
esąs tyrinėti, kas jis pėr vie- I |; inas: 1 r1'

“A. Lessing nėra Darbi- 
kuriuos iam ' ninkų nul-ys-

Kur u s j yra patersonietis... Jo*-

torius La Follėttp’as' surin- Ar Italijos žmonės dar il- 
ko keturis ir pusę : milionus gai pakęs fašizmą, o Rusi

jos žmonės bolševizmą, sun- 
* Viendk t ~ ' t~ t . *;V A' ' ,

Meksikoje, darbininkams pa- visam pasauliui atsigauiįant 
sisekė dar geriaus, nes jie ąuo smūgių, ’

NAUJIENOS
rh« Lithuaniau Daily Nro ,

^nbliahad Daily Bxc«pt Sunday bcllsų. <
<♦ tu uthuaniap Maw» Pub c* inc k O kaimynų respublikoje, ku tikrai atspėti.

Cditor P. GHialti*

1789 South Halited Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

I8.B0 
57 00 
cs.no 

8c

pravedė socialistą Plutarco buvo padariusi didžioji karo nuožiūros ant jo nebu- 
Elias Calles į prezidentus, skerdynė, tuodu “izmu” tu- vo ir nėra metama iš pusės

žo susirinkimų laisvę ne lik- tj anksčiau tik vieną kartą buvo 
tai Kauno Tilimariso . darbi- paskaitęs.

Vienas negras, Amerikoj, vieš
bučio rūbų kabyklos tarnas, ga
lėdavo nepaprastai gerai atsi- 
m/hti asmenis iš veido. Didelių

Subscription Rateli 
per year io Canada. 
per year outaide <vf Chicago. 
per year in Chicago 

per copy.

Entered m Secnnd Cla<»« Matter 
llarch I7th. 1914. at the Poat Office 
»f Chicago, UI., under tha act of 
darch 2nd, 1879

Tuo tarpu fašizmas ir bol
ševizmas visose šalyse, kur 
tik įvyko rinkiniai šiais me
tais, turėjo skaudžių nuosto-1 
lių. Norvegijos atstovų bute

Naujienoa eina kasdien, iiskiriant Vietoje 29 komunistų paliko
6. Anglijoje komunis-

tai gavo tiktai 55,000 balsų, 
kuomet socialistinė Darbo 
Partija gavo 5,500,000 (reiš
kia—1 komunistas ant 1,000 
socialistų). Francijoje, kur 
dvejetas-trejetas metų atgal 
komunistai buvo nusivedę 
savo partijon daugiaus kaip 
tris ketvirtadalius socialis-1 
tų, dabar komunistai teturi 
tiktai apie tris dešimtis at
stovų parlamente, o socialis
tai daugiaus kaip šimtą.

Vokietijoje per septynis, 
mėnesius laiko komunistus1 
apleidę visas milionas pase
kėjų ir nuėjo pas ? socialde
mokratus-. O Vokietijos faši- 

—------------------------------ j štai per tą pątį‘ trumpą lai-
Vokietijos rinkimai užbai- ką prakišo daugiaus kaip 

gė eilę didžiųjų parlamenti- pusę savo šalininkų.
nių kampanijų, įvykusių Amerikos Jungtinėse Vai
šiais metais įvairiose šalyse, stijose komunistai pasirodė 
Bendras tų kampanijų rezul- nieko nereiškiančia grupe, 
tatas reiškia žymų sustiprė- nes visoje šalyje jų’kandida- 
jimą demokratinio ir sočia- tas į prezidentus kažin ar' 
Hstinio judėjimo pasaulyje gavo bent dvejetą dešimčių 
ir fašizmo bei kbmunizmo tūkstančių balsų (kuomet vi- 
smukimą. !sų balsuotojų buvo apie 30

Stambiausias pergąles de-. milionų!) 
mokratinis ir socialistinis ju- 

'II — Telefnniui! RnnR500 

Uisimolrėjimo kainai

Pinigua reikia aiipH palto Mnney 
•Jrderiu kartu "U nieairemu

:hicairoie - paltui
Metamu . ........... ...... $8.00
Pusei metu ................ ____4 00
Trinu, mėnesiam* .. . 2.00
Dvi«rr> mėnesiais 
Vienam mėnesiui

...... 1.50
75

*hicairoii per aeiintojva* 
Vieni kopija________

Savaitei ___
_____ 8c

_____18c
Mėnesiui ,T. 75c

<uvipnytn*e Valstijos* ne 
paitu ?

Chiragnfa.

17 00__
pti«e1 metu « 8.50
Trim* mlneaiam* . . . 1.75
Dviem mėnesiam t.25
Vienam mėnesiui ' _ .75

? 1 • ,x )
lletuvor ir kitur 'iieiatduoi»> ■ 

(Atpiginta* 
Metama . * t# 0ė
Puaei metu ___ ____ . _ 4.00
Trim* mėnesiam*__ _______ 2 00

rėš neišvengiamai griūti. 
Keletas metų juodu galėjo 
nuvargiptoms žmonių ma
sėms išrodyti, kaipo išgany
mo viltis, bet šiandie juodu 
daugiaus niekam nieko nebė- 
žada. ' ' i .

patersoniečių. šiame streike 
jisai užsilaiko gana gerai ir 
rimtai. Jokios šunystės dar 
neištiko. Tiek mes apie jį 
težinome”.
'. ■ *•' • f

Visa tai, žinoma," nėra at
sakymas. Jeigu komunistai 
nebūtų kišęšį į tą streiką ir ne
būtų ėmę jį savo “globon”, tai 
jie galėtų sakyti, kad tai yra 
ne jų biznis. Dabar ki tokios 
jų Šnekos skamba juokingai.

Del kito klausimo, būtent 
apie streiko pabaigimą, “Lais
vė” rašo:

“O faktas yra, kad Pater
sono streiko nei Adolfas Les- 
siug, nei kas kitas nėra at
šaukęs. Dalis (! “N.” Red.) 
audėjų, kurių darbdaviai 
dar vis nepasiduoda unijos 
reikalavimams, kaip streika
vo, taip ir tebeslreikuoja.”
Tai yra labai keistas padiš- v j f

C? 4- • 1 • IaL Arti

Galutinai persiorganiza
vusiam po didžiojo karo pa
saulyje vadovaujanti rolė 
priklausys toms žmonijos jė
goms, kurios kovoja už de
mokratiją ir socializmą. | 

j Tos jėgos visoje eilėje ša
lių jau ir dabar stovi visuo7 

I menės priešakyje. Bet jos 
j pasidarys nepergalimos, 

kuomet visiškai susmuks ka
ro pagimdytieji anarchijos ; 

.elementai, fašistai ir bolše-
._'vikai. j kinimus. Streikas tebesitęsia,

Kad prie to pasaulis eina, bet streikuoja tiktai dalis au
tai parodė įvykusios šiemet dejų! Ką gi tai reiškia? Jei- 
rinkimų kovos. Šie metai bus g u streiką veda unija, tai visi

* * 4.* unijos nariai turi .streikuoti,užrašyti politinėje pasaulio į»ra
istorijoje, kaipo persilaužy- £>eį “Laisvė” nesako,. •

audėjų dalis, kuri Jai; įįciye- 
__ streikuoja, yra unijistai ir kad 

unija dar tebetęsia streiką.
į Kaip -tik dabar mums tapo 
prisiųsta keletas iškarpų iš Pa
tersono anglų laikraščių, ir te
nai jau gruodžio 1 d. rašoma 
apie šilko darbininkų streiką, 
kaipo apie praėjusį - (“recent 
strikc” — t. y. nesenai buvęs 
streikas). Minima tenai taip

nele iš
tiktai

Virsi

mo metai. )

Apžvalga
KOMUNISTŲ “PARTIJA 

IŠBRAUKTA

kol streikas nėra atšauktas.
* kad ta

New Yorko valstijos sekreto- kari buriančios jmskelbtos 
riaus ofisas paskelbė, kad toje atskaitos visų aukų, kurios bu- 
y.'Ostijoje yra panaikinamosvo surinktos streiko metu; uni- 
dvi j>artijos - Socialist Labor1 jos sekretorius Hoelscher esąs 
partija ir Workers’ (komunis- pasiryžęs dėl nesvėiknlos 

joju ir r raucijuje. a u-( ■
dviejose šalyse sočiai- dabar nebegal‘ butl J01?.03, niautai nebus dedami ant <rfi-

Švedijoje ir Francijoje. Pir- Akyvaizdoje šitų faktų, 
mose i 
demokratai taip sustiprėjo, 
kad šiandie jų rankose yra 
valdžia. Francijoje gi socia
listų ir demokratinių radika
lų laimėjimas nuvertė nacio
nalistus, ir dabar tenai vei- 

kurią

tinė) partija. Tų ►partijų kan- 

abejonės apie tai, kad fašiz- 'cialių baliotų, kadangi persi
mas SU bolševizmu nebeturi tuose rinkimuose jų kandida- 
ateities. Tuodu judėjimu bu- i gubernatorius negavo 25,- " u "I OnO Ka.laii Vmn roilrnlmiin 1- 
yo produktas ypatingos psy- 
chologijos, kurią sutvėrė 
tam tikruose visuomenės Sočiaiist Labor partija surinko 
sluogsniuose didysis karas.'tiktai 4,923 balsus, o komunis- 
Juodu tiktai dėlto galėjo ku- tillS Workers’ partija 7,613.
ri laiką augti, kad didžiosios1 Sj?cialist.. ^°r X 

. _ j. alstybes savo pokarine poli- partįja< Pastaroji1 gavo Nęw 
Didelį progresą padare so- tj|<a per fceietą metų laifcfc Yorke dairglaus kaip pusantro 

cialįstinis judėjimas ir Ang
lijoje. Paskutiniai rinkimai, 
tiesa, tenai sugražino val
džion konservatorius, bet tai 
tiktai dėlto, kad visiškai su
klupo Anglijos liberalų par-

000 balsų, kaip reikalauja į- 
slatymas.

Visoje Ne.w Yorko valstijoje

kia pažangi valdžia, 
remia socialistai. juk

Sovietų Rusijos Pramonė
tTęntnyil

1916 m. — 602,1 mil. p. 1917 didelį garvežių ir vagonų skai- 
met. — 522,6 mil. p. 1918 m. — čiaus atremontavimą.
232,9 mil. p. 1919 m. — 269,2 m.
pūdų. 1920 m. — 233,8 mil. pūdų gaminama:
1921 m. — 246,2 mil.-p. 1922 m. 1913 nu plūgų — 667,000, sė- 
— 295 mil. p. 1923 m. -- 320 m*i- jamųjų mašinų 68,000; 1922-23 
lionų pūdų 1924 m. 3 mėn. — g. m.
87,8 mil. pūdų.

Rusijos svarbiausieji

žemės ūkio reikalams buvo

plūgų 191,000, sėjamų
jų maš. 10,750, plaunamųjų ma- 

naftos šinų 8,900, dalgių 966,500; 
gamybos rajonai Baku ir Groz- 1923-24 g. m. 6 mėn. — plūgų 
ny:

Baku 1916 m.
Baku 1920 m. — 175,7 mil. pud
Baku 1923 m. •
ku 1924 m. 3 mėn.
pūdų,

Grozny 1916 m. — 102,7 mil.

ninkams. Varžymas * darbi
ninkų susirinkimų,. .trukdy
mas organizacijos virto sis
tema. šį kartą jis neleido 
sueiririkimo aiišSklindamiasi, 
kad įstatymai draudžia so
cialdemokratams šaukti vie
šus -daabiininkų sįisirinki- 
mus. Kiek pirmiau jis rado 
kitą priežastį neleisti. Spalių 
mėnesio 5 dieną Lietuvos 
Žemės Ūkio Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos Vilkijos 
skyrius prašė -leisti daryli 
susirinkimą Gaižųvos dvare. 
Viršininkas atsakė:

“Leidimo neduodama, nes 
nėra dvarininko sutikimo'.

“Mes dar niekuomet ne
same girdėję, kad darbinin
kams gali leisti arba 
ti susirinkimus ne 
Kauno Viršininkas, 
Gaižųvos dvarininkas.

“Rugsėjo mėnesyje
ninkas neleido sušaukti- vie
šą Šančių metalistų susirin
kimą. Dar ankščiau neleista 
susirinkimas bedarbių.

‘^Mes gerai žinome, kad 
administracija |larbęninkų pūdų. Grozny 1920 m. — 52,9 
susirinkimus trukdo ne dėl ntųl. pūdų. Grozny 1923 m. —
to, kad musų įstatymai to 92 mil. pūdų. Grozny 1924 m. 3 
reikalautų, 'bet dėl to, kad mėn. — 22 mil. pūdų.
tie susirinkimai šaukiami 
laisvų profesinių sąjungų ar
ba socialdemokratinių otga- 
niząci-jųj * Todėl aš nė ne
klausiu Vidaus Reikalų Mi
nisterio, ar Viršininko' Mor
kaus įsusirinkitnų (trukdy
mai teisėti. Aš žinau, kad 
jie neteisėti. Bet klausiu 
Ministerio:

“1) Ar Kauno miesto ir 
apskrities Viršininkas Mor
kus su ižinia , 
Vidaus 
trukdo

j 47,600, sėjamųjų maš. 3,620, 
479 9 mil p Pjaunamųjų maš. 4,605, dalgių

- - ’ - ‘ V 485,800? * ' >
_ 223 mil p Ba-I Sovietų Rusijos metalo apdir-

_ gg I* ’ bimo pramonė visų vidaus rei- • 
ikalavimų nepatenkina ir todėl 
užsienio prekybos balanse meta
lo išdirbinių įvežimas užima ga
na didelę vietą:

I 1921-22 m. — 30,6 1922-23
m. — 32,9%; 1923-24 m. 3 mėn.
— 24,3%.

, • Druskos gamyba.
duodavo 

gamybos.
Amer.

28 %, ant- 
Anglija su kolonijomis

Amerikos Jungt. Valstybėse 
1920 metais naftos buvo paga
minta 3852 mihj. pudų, reiškia, 
gamyba, sulyginus su 1913 me-( 12 nuoš. pasaulines
tais (1983 m. p.), padidėjo veik vietoje buvo
dvigubai; O Sov. Rusijoj nesuda- jUĮlgt. Valstybės — 
re ir 2/5 prieškarines gamybos ‘ 
Nors Sov. Rusijoj naftos, garny- _ ___ _
Oa toli gražu dar nepasiekė prie- druskos milijonais pūdų:

■ roję:
'22%. Rusijoj buvo gamina-

šimto tūkstančių balsų. Socia- 
iist Labor partija gi yra ta se
noji organizacija, kuriai kitą
syk vadovavo De Ikonas ir 
nuo kurios dauguma socialis
tų atsimetė 25 metai atgal, 
kadangi ji kovojo prieš Ame
rikos Darbo Federaciją.

Europą skurde ir suirutėje. 
' Šiemet tečiaus buvo pada
ryta stambiausi žingsniai 
tos politikos likvidavimui, 
ir pasaulis \ pradėjo įeiti j 
normales vėžes. Ir kartu su

tija. Socialistinė gi Darbo įLl0 nesulaikomai smuk- 
Partija padidino savo balsų akyplėšiškas nacionaliz- Clūcagoje, kaip jau Nau- 
skaičių miUonu ir dviem šim- mas (fašizmas) ir anarchis.
tais tūkstančių, palyginant ti§kas komunizmas (bolševi- kal8U uet mažiau u» 
su rinkimų rezultatais gale zmas). Už metu, kitu, jeigu ja Socialist Labor partiją. 
1923 m.

Dar didesnį balsų priaugi
mą socialistų pusėje parodė 
dabar įvykusieji rinkimai 
Vokietijoje. Kuomet Angli
joje per vienuoliką mėnesių 
soc’alistų balsų skaičius pa
didėjo 1,200,000, tai Vokieti
joje per septynis mėnesius 
(nuo gegužės iki gruodžio 
mėnesio) socialistin iu h a ’ • 
suotojų armija užaugo v?‘ 
nu milionu ir ažtuoiuais šim
tais tūkstantių!

tą pasaulio susitvarkymo ei
gą nesutrukdys kokie nors 
netikėti įvykiai, tai iš fašiz
mo ir bolševizmo nebepaliks 
nė pėdsako.

re
zignuoti iš is’avo vietos, kuomet 
streikas jku esąs pasibaigęs, 
ir t.t.

O “Laisvė” dar gruodžio 5 
d. tvirtina, kad streikas esąs 
nepabaigtas! Ar tai nėra akių 
monymas publikai? t

Į darbininkų ^streikus komu
nistai kišasi ne dėlto;•kad jiems 
rūpėtų darbininkų būvio page
rinimas (nes jų obalsis
yra “Juo blogiau, juo geriau”), 
o tiktai dėl savo bolševikiškos 
propagandos—^delto, kad strei
ko laiku jie turi progos ąukas 
rinkti, įsavo ‘literatūrą” pla
tinti ir siuntinėti savo agitato
rius, kurie už tai gauna atly
ginimą. Prisišlieję prie strei
ko, komunistai, lyg tas veršis 
karvę, žinda, ir dėlto jie gei
džia, kad streikas kartą prasi
dėjęs tęstųsi be pabaigos.

Ar ne dėlto, “Laisvės” ko
misarai ir šitą Patersono strei
ką dar vis skelbia nepabaigtu, 
kuomet anglų spauda praneša 
apie jį visai ką kita?

škarinių normų,.bet.jos gabeni- - ------ -----
man į užsiemį jau eina; buvo iš- l27f2; 1921.22 g. m. — r*
gabenta į užsienį milijonais pu- i923-24 g. m. 6 mėn. — 24,3 
dų:

1912 m. — 43,3 ; 1913 m. — niias (83% 1922- 23 m. 
47,9; 1921-22 gani. m. — 2,5 bos).
(1/X—30/IX) 1922-23 g. m. — '.jonai šie: Baskunėakas, 
19,8.

Iš išgabento 1922-23 gamybos 
metais užsienin kiekio Turkijai' 
ir Egiptui tenka 9,4 mil. p. žiba
lo, Vokietijai 1,7 mil. p. benzino.

Geležies rudos gamyba ir me
talo apdirbimo pramonė. 1913 
metais Rusija pasaulinėje gele
žies rudos gamyboje turėjo j>en- 
ktą vietą:

Amer. Jungt. Valst. — 3676 
milij. p.; Vokietija — 2193 mil. 
pūdų; Prancūzija — 1312 milij. 
p.; Anglija — 992 milij. p.; Ru
sija — 550 milij. p. - 

, Svarbesnieji gamybos rajo- 
h aktai, išdėstyti šitame pa- naį — Rusijos Pietus (Kere ir 

klausime, kalba patys už save. Krivoj Rog), kurie 1913 metais 
Iš jų kiekvienas mato, kokia davė 420,1 mil. p., antroj vietoj 
'demokratybe” viešpatauja uį.alas _ 10.4,8 mil. p,

1913 m. — 121,8; 1920 m. — 
; 1921-22 g. m. — 53,2;

KAS ČIA PER “SKYMAS”?
• v ’t ** 1

‘(Laisvės” keiksmų maišas 
vėl prakiuro ir iš jo pradėjo 
verstis “judošiai” ir kitokie 
perlai “Naujienų” adresu.

J i keikia mus už tai, kad mes 
padavėme ištrauką re detekty- 

|vo K. •Pilėno straipsnio, tilpu- 
' šio “Dirvoje,” apfe Patersono 
■ šilko audėjų streiką. Tame 
i straipsnyje nurodoma, kad 
, streikininkų komiteto tarpe yra

DEMOKRATINES” LIETU
VOS SOSTINĖJE

ir pritarimu 
Reikalų Ministerio 

(socialdemokratams 
Kaune ir neleidžia 
darbininkams laisvaiKauno 

susirinkti ir organizuotis?
“2) o jeigu ne, tai ką Mi-

urbatris t e ri
mano dJryti, kad priverst 
Kauno Viršininką Morkų, 
kad jis ateity neužsiminė tų 
savotiškais įstatymų aiškini
mais, nė negintų reikalus nei 
Gaižųvos dvarininko, nei 
fabrikanto Tllmanso, nei ki
tų darbdaviui bet butų beša
liškas ir leistų darbininkams 
socialdemokratams naudotis 

susirinkimų ir organizacijos 
laisvėmis?”

šiais metais matyti sumažėji- 
gamy- 

Svarbesnieji gamybos ra- 
Dono 

sritis, Permės ir Krymo.
Aukso ir platinos gamyba

Pasaulinėje aukso gamyboje 
Rusija prieš karą turėjo ketvir-

'k

Fašizmas su bolševizmu 
dar tebesilaiko savo “tėvy
nėse” — pirmasis Italijoje, 
antrasis Rusijoje. Bet ir te
nai jiem dviem einasi tolyn 

l riesčiau. Fašistų diktato
rius Mussblini yra privers
tas kasdien davinėti nąujus 
prižadus visuomenei, jkad 

Demokratijos ir socialia- opozicija neišmestų jo iš val- 
mo šalininkai gali pasidžiau- džios. O Rusijos bolševiką} 
gti savo idėjų progresu ir blaškosi į visas puses, neži- 
šiame kontinente. Tiesa, nodami, kur gauti lėšų savo 
Jungtinėse Valstijose rinki- suirusiai pramonei pakelti 
mus laimėjo panaši partija, w badaujantiems valstie- 
kaip Anglijos ’ konservato- čiams padėti. Matyt, nema- pat vardą ir tokią pat pavir- 
riai, bet čia pirmą kartą or- ža yra Rusijos diktatorių streika* umai
ganizuotieji darbininkai ir desperacija, jeigu 
farmeriai dalyvavo 
muose, kaipo savarankiška vieni prieš kitus 
jėga, ir jų kandidatas, sena- varyti.

jie ėmė 
rinki- viešai tarp savęs piautis ir 

agitaciją

tapo užtiktas vienos streikląu- 
žių agentūros sąrašuose.

Buvo taip pat nurodyta, kad, 
kuomet p. Pilėnas pranešė 
streikininkų komitetui apie tą 
keistą vardų supuolimą ir pa
tarė jam ištirti, kodėl streik
laužių agentūros tarnautojas Įr 
streikininkų vadas nešioja tpkį

atšauktas'.
Už pakartojimų šitų; ištrau

kų “Laisvė” mus ir plusta. Bet 
ką ji sako apie aukŠčiaus pami
nėtuosius faktus?

1) Transvalis 1912 m. davė 
376 mil. rubl. produk.

2) Amer. Jungt. Valst. 1912 
m. davė 186 mil. rubl. produk.

3) Australija 1912 m davė 113 
cil. rubl. produk.

4) Rusija 1912 m. davė 55 mil.
i*ubl. produk. ............

Rusijos aukso gamyba pūdais 
šiaip atrodo:

1912 m. — 3500; 1914 m. — 
4056; 1916 m. — 1859; 1918 m.
— 1268; 1920 m. — 109; 1921 
-22 g. m. — 271,5; 1922-23 g. m.
— 452,1; 1923-24 g. m. 6 mėn.
— 350.

Svarbesnieji aukso gamybos 
rajonai šie: Sibire (Lenos ir 
Enisejo sritys), Kirgizų ir Baš- 
kirų respublikos, Uralas ir toli
mieji Rytai.

Pasaulinėje platinos garny'bo
ję Rusija turėjo pirmą vietą ir 
duodavo prieš karą 90% visos 
pasaulio gamybos.

Rusijoj viso platinos buvo ga
minama :

1913 m. — 297 pūdų; 1915 m.
— 206 ji; 1917 m,>—115 p.; 
1920 m. — 21 pūdų.

1921- 22 g. m. 42,4 p.; 1922- 
23 g. m. — 71,3 pūdų.

Visą Rusijos platiną duoda 
Uralas.

Cukraus pramonė.

Rusija prieš karą pasaulinėje 
cukraus gamyboje turėjo ketvir
tą vietą.

Viso cukraus Rusijoj buvo ga
minama:

1910-1Į g. m. —116,614 tuks. 
pūdų.

1912-13 g. m. — 71785 tukst.
1916- 17 g. m

pudUL k
1917- 18 g. m. — 55,800 utkst. 

pūdų.
1918- 19 g. m. — 20,300 tukst. 

pūdų.
1919- 201 m?

pūdų.
1920- 21

pūdų.
1922- 23

pūdų.
1923- 24 

pūdų.

trečioj 
i—Centralinės gubern. — 25,1 
mil. pudų.

| Pastaraisiais nietais Rusijoj ¥ • 1 — 'geležies rudos buvo gaminama.1 vaireny bes i 1920 9,4 ma. P.; 1921-22
* gam. m

gam. m 
gam. m. — 20,5, mil. pudų.

Pirmų vietą dabartinėje ga
myboje užima Uralas — 12,24 
mil. p. (laike 6 mėn. 1923-24 
g. m.), antrą — Rusijos Pietus 
su 6,53 mil. pudų gamyba (laike 
6 mėn. 1923-24 g. m.). Geležies 
rudos realizavimu jaučiami dide
li sunkumai.

Amer. Jungt. Valstybėse 1920 
metais buvo pagaminta gelež. 
rudos 4134 milijonai pudų (1913 
m. 3676 milij. pudų), kas aiškiai 
parodo, kad šioj srityj Sovietų 
Rusija ilgainiui nuėjo iš pasauli
nės afenos.

Taip žymiai sumažėjus Sov. 
Rusijoj gelež. rudos gamybai, 
silpnai dirba ir metalo apdirbi
mo pramonė, t. p., ištirpyta mi
lijonai pudų špižiaus.

1918 m. — 282 
6,1; 1922-23 g. m. 
24 m. 6 mėn. -—18,8.

Buvo išleista naujų garvežių

1918 m. — t 
20,492; 1917 m.
genų 13;0()0; 1918 m.^— garv. 
200/vag.-5^000; 1922-23 g. m.— 
garv. 111, vag. 458; 1923-24 g. 
mV 6 mėn. garv. 84, vag. 260.

Prie pastarųjų metų skaitme- 
draugas nų reikia pridėti dar išleidimą . 2.' r • . - * . f

Lietuvos respubliikoje.

Įstabios atminties žmonės.
10.8 mil. p.; 1922-23
23.8 mil. p.; 1923-24

Vienas indusas studentas yra 
—r tartum skaičiavimo mašina. 
Jis nuveikia veiksmus su did
žiausiais skaičiais, visai nevar
todamas plunksnos ir popierio, 
ir gali tuojau pasakyti kiekvie
ną praeities arba ateities datos 
dienos pavadinimą.Atet. Jer. Plečkaitis įteikė

Seime vidaus reikalų ministe-! Kaip mėginimą, jam parašė 
riui sekama, labki įdomaus tu- an^ ju°d°s lentos du skaičius, 
rinio paklausima: |kur^ kiekvienas turėjo po ke-

Ituriasdešimt skaitmenų. Popu-
“Spalių 29 dieną Kauno SeS valandos skaičiavimo jis da- 

miesto Socialdemokratų Par- Vė tikrą sprendimą.
tijos Komitetas gavo iš Kau- Vienas graikų mokslininkas 
no miesto ir apskrities vii*- žinojo atmintinai visus savo 
šininko Mockaus sekamą r^š- viengadyniečių klasikų eilčraš- 

K Čius. Tačiaus jis sakydąvo, kad
( “ ‘šiuo praiitešu, kąd Tams* jo atmintis esanti jam prakai
tų prašymas leisti padaryti ktmas, nes jį priverčianti atsi- 
Tįlmanso fabr. darbininkų minti tai, ką jis norėtų pąmir- 
susirinikitniiį, įkurti Soc.- gti.
Dėm. kuopą, nepatenkintas, Kitas žmogus gąl.ėdavo atkal
nes ka'lbąipos' organizacijos toti žodis į žodį, visas prakalbas, 
įkūrimo klausimas yra pačių kurias jis buvo girdėjęs.' Vie- ir vagonų: 
darbinlinkų reikalas ir, ei- nas jo įsitėmfijlmo darbų buvo 
nant įstatymais-:;$(? "N.” — pareiti žmonių pilna Londono

; Red.), joltio tarpininkavimo gatve%r vėliau apsakyti ‘visus 
nereikalinga.’ matytus, gatvėje’daiktus.

“Iš šito rašto matyti, kad Vienas italas, kuris turėjo į- 
Ka.uno Viršininkas Morkus stabią atmintį, išgelbėjo nuo žu- 
Jaiko fabrikanto Tilmanso yimo savo draugo visų metų dar- 
pu»ę ir nenori leisti sociąlde- bą. Kartą atėjo jo i 
inokratams jo darbininkus skųsdamasis dėl pamesto bran- vagonetkų (1922-23 m. — 4,380, 
suorganizuoti. gaus rankraščio, kurio rašymas 1923-24 im 6 mėn. —■ 4,474) ir

j nereikalinga.’ 
t'

suorganizuoti

-H

1917 m. — 
18,3; 1923-

72,600 tukst.

garv. 609, vag 
u — garv. 410, va- 1,800 tukst.

g. m. — 5,500 tukst.

g. m. — 18,000 tukst.

g. m. — 23,000 tukst.

(Bus daugiau)
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Žalimienė ir jos meilužis 
kaltinami žmogžudystėj

Koronerio teismas atidavė ją 
grand jury, kad išneštų prieš 
ją formalinį apkaltinimų dėl 
nunuodijamo savo vyro. Ap
kaltintas ir jos meilužis Ka

linauskas. \ /

Vakar ryte Now City poli
cijos stoty, ant Town of Lake, 
įvyko koronerio jury lardimas 
apie nuonuodijimą lietuvio l)o- 
miniko Žalimo, kuris po kelių 
dienų sirgimo pasimirė keletą 
savaičių atgal. Jis rengėsi skin
tis su savo jauna pačia, bet 
vėl buvo sugryžes pas ją. Tuo- 
jaus po to jis sunkiai susirgo, 
bet daktarą pašaukta tik už 
kelių valandų prieš mirtį. Ko
roneris todėl nepatikėjo dak
taro liudijimui, kad Žalimas 
mirė nuo plaučių uždegimo ir 
nephritis ir pradėjo savo lyri
nėj imuš.“ 'Ištyrus niirusiiojo vi
durį us, juosei rasta tiek arše
niko, kad jo būtų*;užteku kele
tą žmonių nunuodinti.

Policija tuojaus areštavo jo 
pačią .Beęnį.cę Žalimienę, 4801 
Si Lincoln St., kuri jau buvo 
išsikrausčiusi pas savo tėvus. 
Pasirodė, kad jiedu tik keletą 
mėnesių kaip yra vedę (jie ap
sivedė pereitą liepos 4 d.); jam 
buvo 35 metai, o jai tik 23 m., 
reiškia ji buvo 12, metų jau
nesnė už jį. Nuo pat apsivedi- 
mo pas juos būdavę, ginčai ir 
nesutikimai. Ji jaunesnė, no
rėdavo išeiti, nenorėjo užmirš
ti savo buvusių draugų, su ku
riais nepaliovė draugavusi, 
mėgo šokius ir juos lankiai 
lankė, abelnai mtgo linksmų 
gyvenimą, kuomet jis, senes
nis, tuo nebesirūpino, dirbo to
li pakrašty miesto, Roselande, 
be to jis mokinosi anl “dakta
ro”. Pabaigęs “mokslą” — na- 
pra pati jos “daktaro”, jis atida
rė savo ofisą prie 47 ir Ash
land gatvių, kur gydė žmones 
vakarais, o dienomis dirbo 
dirbtuvėje.

Mirus Žalimui paėjo gandai, 
kad jo pati jau senai vaigščio- 
janti su keliais “kavalieriais”, 
kurie nuolatos pas> ją lankosi 
kada vyro nebjma namie. Ji, 
būdama kalėjimo, pikiai į tuos 
gandus atsakinėjo, kaipo į bo
bų plepalus. Ji tvirtino, kad’ 
ji nieko nežinanti apie savo 
vyro nunuodijimą ir ji pas jį 
sugryžusi kada jis jau buvo 
susirgęs. Be to esą jis daręs 
visokius bandymus su įvairio
mis 
būt 
būt 
jęs.

žolėmis ir vaistais ir gal- 
pats netyiomis nusinuodi- 
pats netyčiomis -nusinuodi
ji gi esanti dora mergai- 
baigusi lietuvių parapijinę

mokyklų.
Vakar įvykęs koronerio teis

mas betgi išklausęs visus liu
dijimus, pripažino visus esan
čius prieš jų įrodymus užtek
tinai rimtais, kad atidavus ža
limienę j grand jury. rankas 
dėl įvykusios žmogžudystės.

. 1 ii j.-*’. « e'
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Prieš grand jury bus kaltina- 
i ma, 'kad pati Žalimienė įdavė 
nuodų, kuriuos sumaišė su val
giu ir bus reikalaujama išneš
ti prieš jų formalinį kaltinimų, 
kad ji papildė žmogžudystę.

Žalimienė tebėra kalėjime ir 
pasiliks jame iki teismo.

> • i . »•; f'
Kalinauskas irgi apkaltintas.
Bet ne viena Bernice žali

mienė liko apkaltinta. Liko ap 
kaltintas ir jos “kavalieriuj” 
Iao Kalinauskas, 30 m., 4930 
S. Loomis St., duonkepis. Jis 
yra kaltinamas kaipo Žalimie- 
nės pagelbininkas nunuodi-l 
Jmejos vyro ir taipgi bus ati
duotas grand jury. O iki to lai
ko ir jis turės sėdėti kalėjime.

Nagrinėjimuose pasirodė, kad 
kaiminai jau senai nužiūrėję, 
<ad Žalimienė' ir Kalinauskas

kada Žalimas urnai mirė, tai 
laibos pasidarė dar garsesnės, 
l’as ir privedė prie tyrinėjimų 
ir atkasimo lavono (Žalimas

*»!■■■ 'ii į .-i f ............. ..
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Ji pakol kas žiuri į teatrą, kaip*] išrineštV gRespį įspųdi. Ęitiem$ 
į juokus, kurie gali sužadinti 
geresnį apetitą pavalgyti ir

Keturi banditai, atvažiavę ienas ir tas pats veikalas jo- 
forduku, vieton paprastai var- kiu buriu negali suderinti vi- 
tojamo greito ir stipraus auto
mobilio, užpuolė ir apiplėšė 
Bryn Mawr State Bank, 2112 
E. 71 s t St. Plėšikai laimėjo 
$10,000. Jiems išvykus bandyta 
uos vytis kitu automobiliu, 

bet pamesta pėdsakus^

Apiplėšė banką

PAŠOVĖ SAMDYTOJĄ
.»■1 . .. .....

Pašalintus janitorius Otto 
Pascarolla, 1327 N. Robey St., 
pašovė ir sunkiai sužeidė Y. M. 
C. A. superintendentą Kasper 
Smidt, kada tąsi s atsisakė pri
imti jį atgal į darbą, šaudy
mus įvyko centraliniame Y, M. 
C. A. name, 19 La Šalie St. 
še vi kas bandė pabėgti, beį jį 
oa gavo elevatorių operatorė, 
veikiausia lietuvaitė, Ona 
Smitb, 8839 S. Wallace St. ir 
pagelbstinl kitiems atidavė jį į

.niiė (lapkr. 18d.). Buvo liu-: policijom rankas. *
' ii n m n buri Meilinio c (Iii iriu! irm'Ujama, kad Žalimas bijosi, jog 
iati gali j j nužudyti.

Du liudytojai 'ypač sunkių 
kaltinimų davė prieš Žalimie- 
nę. Viena kaiminė, Mrs. Stella 
Jlanczak, kuri gyvena greti- 
nam name, liudijo, kad po Ža- 
imo mirties Žalimienčs namuo

se matė ant lentinos visą sva-

TĖVO” NORKAUS 
JUBILĖJUS

Jau .sukako 25 metai, kaip 
Pranas Norkus dirba atletikos

rų aršeniko. Paklausta kam ji srityj. Apie tiek jau laiko jis. 
zartoja aršenikų, Žalimienė da- ir ritasi. 
;usi labai išsnkinėjantį atsa
kymų.

Auna Skverecki, 10 m., 4410* Roselande, Strumilos svet. Ri- 
liudijdjsis jis irgi su kitu jubiliantu, 

Wallace, kuris irgi apie 
elgianties 25 metus ritasi.

►” Norkus sako, kad 
is daugiau niekuomet nebesi- 

ris, jeigu jį Wallace paguldys-. 
Begis tokių pat nuomonę reiš
kia ir Wal’lace. Taigi bus įdo
mu pamatyti jubiliantu 
nes.

-- • %. ... "if. ,h
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Tų sukaktuvių paminėjimui 
Norkus risis gruodžio 19 d.

S. Washtenaw Avė 
kad ji malė Žalimienę ir Kali- 
auskų nekražiai i 

:aip prieš Žadimienės apsivedi-| “Tėvas
tą taip ir po apsivedimo. Ji 
yvemisi pas Žalimus keletą sa- 
aičių po jų apsivedimo.
“Taip, ji mylėjo duonkepį 

.{alinauską,” liudijo maža mer- 
aitė. “Dominikos (žalimas)

risty-

išeidavo į darbą. Tada Beje, reikia pridurti, 
ateidavo duonkepis, gruodžio 19 d. kartu su 

liepdavo kum risis ..
nan eiti lauk ir žaisli. Tada ji MacMarshu.

ICHlŽllgO 
lernice (Žalimienė)

jam (Kaliiiaiukui)’iouavo
us pusryčius; labai gerus pus-| 
ycius; daug geresnius 

.) cm in i i ik a s gaudavo/

kad 
Nor- 

i ir Karolis Požėla su
—Rep.

■z Lietuvių Rateliuose
Kai i ru | skas, nc<is įspėtas

;orcnerio pagelbininko liep
iami, kad jis gali neliudyti, 
es kų jis čia liudys gali būti; 
a naudota prieš jį, vistiek pa
arėjo liudyti. .lis užsigynė 

kaltinimo dėl prisidėjimo prie 
Žalimo hunuodijimo, betgi jis 
rhipažino, kad jis turėjo ind
iškų santikių su Žalimiene.

Bali Žalimienė atsisakiusi 
liudyti (kitomis žiniomis, ir ji 
“ūdijusi ir irgi užsiginusi kai-

K? rengiasi duoti chica- 
giečiams Vaičkaus 

Teatras
Vaičkaus Teatro repertuaras 

yra labai platus ir ketinama 
duoti daugelį gerų veikalų.

Bernardas' Žalimas, 3949 S.
^aliiornia Avė., velionio pus1-., .. .... . . ... . ma publikosjrclis, liudijo, kati velionis pn-l , ' .
• 1 • • « I • 1 • • » ’ ‘ Of'1* I 1 1 r 1 I <1 .nbijodavęs galimo nunuodiji

J. Vaičkaus Teatras pagyve
nęs pusantro mėnesio; Čikagoj 
ir supratęs teatro lankytojų 
psiąhoilogiją, nustatė atatinka- 

reikalavimams

SUSIRINKAMAS

Naujienų Spulkos direkcijos 
misirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 10 d., Naujienų ofi
se, 1739 S. Halsted St., lygiai 
3 vai. vakare. Meldžiame visus 
direktorius būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui.

V. Mišeika, Sekr.
■I41 ■jm 'ji. i .„u..r. .«,nl.m44jii!Wl

..............................  | > ll i

Čikagos lankytojų publika 
dalinas į dvi dalis: viena jų 
susipratusioj i inteligentija rei
kalauja, kaip teko patirti, rim
to klasinio repertuaro, kad 
cenoj jie galėtų pamatyti ir

musų literatiiros žymesnius, 
gražesnius kalinius ' ir kitų 
tautų klasinius veikalus, todėl 
tai publikai ir teikia tinkamų 
repertuarą,; kita jų dalis -— 
neganėtinai išlavinta teatro 

I lankytojų publika — liaudis.

sos teatre esančios publikos.
Vieniems patinka rimtas da* teatrą kaip į juokus, žaislus; 

lykas, kad butų galimybės pa-‘ 
mąstyti, atslikvėpti, pakilti nors 
valandėlei aukščiau kasdieni
nių reikalų, nors trumpam lai
kui sužadinti savo sielos gel
mėj jautresnius stygas; vie
nu žodžiu, ištinant iš teatro

■*—r*

;i patinka kas nors skistesnis, 
kas taipgi duotų galimybes už
miršt’ kasdieninius smulkme
nas, bet neverstų mąstyti, pro
tauti. Ta dalis publikos žiuri į

ji teisybę pasakius, lietuvių te- 
atrp sudaro mažumą, nes čię- 
nai augusi jaunuomenė lanko 
šokius ir įvairius kitos rūšies 
pasismaginimus. Ir ateity tn/ ' - - ' '

(Tąsa ant 6-to pusi.)
-

Pie Jūsų Alkūnes

MUSŲ atsakomybe 
kaip public utility 
reikalauja, kad mes tu

rime patarnauti kiekvie 
na m kuris j mus krei
piasi. Darydami tai mes 
nuolat dadedame prie 
vertės patarnavimo se
niems telefonų vartoto
jams, padaugindami plo 
tų susisiekimo. Visokios 
kainos šiandien yra 
brangesnes negu praei
ty ir budavojame bran
gesnes dirbtuves, tuo 
padauKiname savo ' in
vestuotų kapitalą už 
telefonų dėl kupo. atsa
kantis nuošimtis ir di
videndai turi būti už
dirbami.

patarnauti kiekvie 
kuris j mus krei-

ILLINOIS

NUO teįefoiup ant jgiąą dės
lios arba jųšiį namuose 

jus galite; dasiėkti biie vie
nų ar daugiau negu 15,000,- 
000 kitų telefonų Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoj. , 
Jums ąpshnokės vartoti tą 
patarnavimą nuolat, netik 
būtinuos^ atsitikimuose.

Susipažinkite su pinigų ir 
laiko sutaupymu su musų 
“station-to-station” tolimes
nių pasikalbėjimų patarnavi
mu. Vakarinės kainos ‘už 
“station-to-station” pašauki
mus apie 50 nuošimčių pi
giau nįgu dieninės kainos, 
naktinės kainos (vidurnak
ty iki 4r30 ryto) apie 75 
nuošimčių pigiau negu die
ninės kainos. Minimam nu
mažinta kaina yra 25c.

■■■■•i -

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Piayers Piąną; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. 
nas,

Physical Health In JitnlB
DR. VELONLS, Ph
D. C., D. O., N. T

Gydau jvtanaa o f patingai 
uisisenejusias, oe vaistų Ir opera 
cijų, naujausiais budais.

f204 Archer Avė., Chicago, flh. 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rumag 1 
Valandom nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakąre. 
Nedėldipniais nuo 9 iki 12 pie‘.<.

Telephonr LafayetU (f48

Kitas vartotas Player Pla
kdina $145.00, Upright Pia

nas, geras kaip naujas $65.00.
3327 So. Jialsted St.,

CHICAGO, ILL
/

į'i'

Kuomet Krupas Ateina 
Naktį

p'ai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalinga 
ūmai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina 
.davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir'pagelba buvo beveįk ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, whooping 
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės 
ligų. Kląv.skite ju.sų daktaro aiba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — vertos $50.y0

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bilc vienos 
sekančių dalių gali pa
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:
—'SMEGENŲ 

AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
MRDIES 
PLAUČIŲ 
TEPENŲ 
PILVO 
SALDG1LĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ

LONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
8ANĄR1Ų

EI)

NORMAI. 
NR!

SPINE Of 
• MAN

tVE

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray specialė eg^aminacija.

3462 Halsted St.

SPINOGkAPHS

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

One Policy John J. Smetana
TELEPHONE COMPANY

I
BELL

BELL. SYSTEM
• One System • Universal Service

Tai yra paprasti simptomai, dėl. 
kurių matymas reikalauja pagelu 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių; Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriaiK nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesni laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes Tuos-tikrai išegzaminuosi- 
me i

iii 0 0 .v 0 v e kv e v w ui

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabų

Valandos nuo 10 ryto jki 10 vakare.

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata 
rimus
Yra labai daųgf klai

dingų nųpftįyrrtų ir 
klaidingb patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tJpk daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. .lis yra 
smogus kuris supranta 
pie^sveikatą.

I>l< J. M. FINSLOV* 
Chirupractor

• 645 A 47 St.. l'bicagu, 
Tel. Boulevard iOOb 

balandos nuo 2 po pietų Iki 
«<are Nedėhoj nuo h) iki 12

(ii

H va- 
dieną

Vieno 
Dolerio
Diena

»

Ketverge, 
Gruodzio-Dec.il 

'1924

A

Buk mandagus, neduok progos iš 
snystyti ligai. Tankiai šaltis pa 
gauna, skauda galvą, užkietėjime 
vidurių, silpnos akys, nervuplar 
laučiasi sustingęs, reumatiŠki skau 
Įėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš 

kimų rė kia Put atsargus ir ate» 
cyj padai daug hlogo. 
šiandie jura yre reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
v^ilcss

Or G Yuciiis, 0 C., Ph. G
£159 — 21st St. ir beavitt. I'hicag* 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 Iki 8 vai. vak 

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

ii- surasime tikrą priežastj jūsų 
ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame germusį A- 
merikomšką ir Eu
ropinį metodą.

Musų X - Ray 
aparatas yra vie
nas iš geriausių 
mieste, su jo pa- 
gelba galime gerai 
jumis išegzami
nuoti, be jokio

juum.s 40vB«u4J4.uuoti, be jokio jums
I trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimus dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus iii- 
mis. Egzaminuojamu kraują ir ėlu- 
pumą jums nautant.

Kraujas yra gyvenimu ir iūL3.ymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyuao- 
iė/ pasauly yra tos, Isūnos yya įčirš- 
kiapros tięąiąi j kraują, ir jos greitai 
išgydo iigonj.

jiaujuą sąrųgiuį, turime visuo- 
pas save, 606 ir 914, jos veikia 

be skausmo.
Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimus, , egzaminacija ir mieto 

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

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

Tukstaučius kenčiančių išgydeme 
M#.sų Rainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite. •

The Peoples Health Institute 
JDR. GiLL, Specialistas 

4M N. WeUs 8L, kamp. Waąhington St. 
Ofiso‘ valandos: Panedėly, ketverge 

ir Pėdnyčioj ijuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utąminke, ketverge ir subatoj nuo 9 uc atUJ 
lyto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė- tikrai; 
mis nuo 10 ryto iki i vai. po pietų.

RUPTURA
išgydoma

Si krautuvė yra 
Kalėdinių Link' 

smybių

Be Be
Peilio* U ” Skausmo

Musų pardavinėtojos merginos ir musŲ visa 
organizacija yra pasirengę jums maloniai 
patarnauti laike šio periodo. Mes suteiksime 
jums malonų patarnavimą kuomet jus pirk- 
site savo dovanas.

TEGUL ŠI KRAUTUVĖ BŪNA 
JŪSŲ KRAUTUVĖSolEIlisand Sons/

2112-14-18-20-22 So. State SI.

Babies kove It
Del bkiliio ir vidurių ncbina- 
guiųi,i iŠ inivzgslies daąlų 
dygimo, ąieko/’nvni geresnio 
'ioip.^ šis saugui Kūdikių 

: Ldx<iti5 e.

Mas. Winsww’s
I Greičiausia aprūpinsi 
savo giiuinea Lietuvėle 
šiųsdamhs, pinigus pei 
Na jieiiį tu . kg ramus

VĘRięOSB GYSLOS $25

ĄŠ taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas ‘mano paties bųdu, be peilio, 
be skausrtio, be sirgimo, saugiai ir

Dr. E. N. Flint
i 322 So. State St., 5, augšta^ 

Chicago.
I Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 
plotų, pagedėliais ir ketvergais iki 
*‘:3O p. u., nedėliomi*. uždaryta.

J

MftSP to-'dyti, ųžganędlųtj pacien
tai kalba už mane. Gydymas yra sau
gus, be skausmo ir tikras. Išgydymas 
yra pastovus. Jus nesirgsite nuo ma
no gydymo. Kaina yra labai maža jei 
jus prisiminsite vertę mano gydymo.

Skaityk ką Mr. Kucera .sako:

“Aš gavau rupturą nuo sunkaus 
kėlimo kuomet mano tkoja paslydo. 
Aš skaičiau apie Dr. Flint gerą gydy
mą ir aš nuėjau pas jį. Jis išgydė 
mane visai gerai, be jokio skausmo, 
be vartojimo peilio. AŠ dirbau visą 
dieną laike mano gydymo. Tai buvo 
du metai tam atgal ir aš neturėjau 
jokio trubelio su ruptura nuo to lai
ko“.

Aloiš Kucera, 2716 S. 63 Avenue.

Vakarinėj pusėj gatvės
Telefonas: Victory 2454—4356

Mes savo krautuvėje turime pilną pasirinkimą plumbingo, elektrinių i 
namų apšildymo reikmenų. Ir dastatome į visas miesto daljs .dyka).

Mes suteikiame visų namų apšildymą apskaitliavimą be jokių iškašęių.
Musų atstovai ir apskaitliuotojai kalba jūsų prigimta kalba. 1
Atvažiuokite į musų krautuvę ir persitikrinsite nepaprastai žemomis 

musų tavorų kainomis. •

Štai Kalčdn Diedukas!
NORS VIENA SYKI KUOMET JUS ŽIŪRIT 

l MUSŲ KRAUTUVAS
koridorius, jys matotę, J$ad čia randasi 
lionai, sugestijų. Nežiūrint kokia kaina jus 
norite pii-kŲ,’nežiūrint ko jus (•(ūkalaiuatš, 
jys galite gauti lengviau ir geriau. . '?

• t °Lietuviai pardavinėtojai ir Jietuvaites 
pardavinėtojos



Lietuvių Rateliuose, *«» Mai išsirinko 
- - - - -  valdybą

(Tąsa nuo 5-to pusi)
Ir kitos žinios.

dalis publikom retai teatrą lan- Užvakar Meno Kūrėjų Sąjun- 
kys. ros susirinkime tapo išrinkta

Kadangi nėra galimybeR a ta- nauja ir nuolatinė valdyba, 
tinkamai patenkinti abiejų pi
siu reikalavimus, tai teatras 
privalo skaitytis su ta publika, 
kuri stato teatrui didesnius 
reikalavimus, žiuri j teatrą 
kaipo į pastovią gvveninnu mo
kyklą. Ji mano, kad teatro pa- 
n ign žadinti žmonių širdyse 
žinoniškurną ir bendrai auklė
ti musų tautos kultūrą. Dėlto nizatyvis darbas dar nepabaig. 
ji yra nusistačiusi tų teatrą, tas. Nariai dar nebuvo priraši- 
kuris atatiks jų reikalavimams, nėjami. Priimjta projektas kon- 
remti moraliai ir medžiaginiai, stitucijos parūpintas komiteto iš

Dar galima pastebėti teatro P P- 
lankytojų tarpe ir trečiąją dalį J* L. Grušo (p. J. L. Grušas pa- 
puhlikos, t. h*, neskaitlingas vadavo J. Uktverį, kuris buvo 
būrelis pripuolamai lankančių apleidęs Chicagą virš savaites 
teatrą. Ji nestato teatrui jokių 'laiko). Tarp svarbesnių projek- 
reikalavimų ir nežino jo už- ^U» manau, bus verta pažymėti 
daviniu. keletą: — Sujungti visas meno

Į valdybą įėjo pirmininku p- 
nia M. Dundulienė, pagalbininku 
Juozas L. Grušas, raštininku p- 
nia Elzbieta Sutkauskienė, Iždi
ninku M. Kasparaitis, ęrganizą- 
torium p-nia Petronėlė Petrai- 
čIutė-MiDer, fin. rašt. pi Balę.

Susirinkimjan atvyko mažas
skaitlius narių-vaidylų. Orgn-

Vaičkaus, J. Šimkaus ir

davinių. keletą: —■ Sujungti visas meno
Suglaudus visus tuos įspu- Spėkas į vieną sąjungą kaip py

džius iš teatro lankytojų .pu-b- vienius, taip ir draugijas. Są- 
likos. galima padaryti išvadų- Jun<fa turi 3au nžsibriežus sky- 
Tt atras privalo patiekti rimtą riuS košimo, muzikos, plastikos, 
repertuarų susipratusiais inte- tapybos, literatūros ir simpati- 
ligentijai ir rimtesnei liaudžiai, žuojančių. Įstojimas sąjungon 
bet nėra ivikalo pataikauti 
tiems, kurie reikalauja iŠ teat
ro ką nors skirtesnio, balaga- 
ninio pobūdžio. Teatrai visuo
met privalo vesti paskui savęs, 
auklėti grožės jausmus, o ne 
pataikauti žemo polaidžio jaus
mams.

Žemiau paskelbtame reper
tuare teatro lankytojų publika 
pasirinks sau, ką ji panorės.

Są-

ItATJllKfB, CHORUI
J. Olšauską ir A. Vanagaitį,!
staiga su L
vatruk£iąia puolš up& pakrfau-*
še. :
medelis, kurs
mirties Zaliestkį ir nuo visiško 
sudužimo bei paskendimo upės 
gelmese automobilį, žiemos 
motu,' keliams pašalus, pana
šios nelaimes tankini nutinka.

Trečiadienis Gruod-10,1924

karu apsivertė įr gal*' ASMENĮ) JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKĮI
j puote upžs pdtrtau-1

....... . ■.'><' I Ice creamo, ir;visokių 
§enas išdirbtas 

nepaprasta proga, bizniu, 5 ruimai gyvenimui prie štoro, 
prižiūrėti kitus Kreipkitės;

1 2800 rrnf-rąld Avenue

ric *’ IX ‘ -1 ' PAJIEšKAU Zofijos Mięhalik, tu-Lajimei pasitaikė silpnas rili labai svarbų reikalą. Prašau jos 
nuo ar^a ^as aPIle te ^no kaegreičiausia 

J atsiliepti sekamu adresu:
ELIZABETH STEKENĄS, 

9948 So. -State St, Chicago, III.
....r.„

IEŠKAU sayo brolio Edvardo 
Bąrtkevičinus, iš Šiaulių miesto. 
Pirmiau gyveno Pkttsburge, b da
bar girdėjau kad gyvęna Chiongoj. 
Jdgii kas žinote apie jį, meldžiu 
duoti man žinoti, už. ką Busiu dė
kingas. Arba tu pats, broli, atsi
šauk prie sesers Juzofos Bartkip- 
viez, po vyru Jankauskienė. 4256 
Wrightwood Avė., Chicago, III.

(Prisiųsta)

W4MI)lZI4HUMZr’ ŠUMANE 
LEISTI ŽURNĄ14

Dzimd/i-Drimzi artfotai: 
Vanagaitis. .T. Dlkinis, V. 
ncikrt ir J. Olšauskas įada il
gesniam laikui apsibūti Chica- 
goje. 'Čia. jų manoma paruošti 
naują programą ir pradėti leis
ti žurnalu 
vardu. Žurnalais žada talpinti 
savyje juokų, poezijas, dainų, 
ir pagaliau rimtų meno straips
nių ir praktiškų patarimų apie 
scenos meną. ‘‘DzimdzL-Drim- 
dzi” žurnalui žada bendradar
biauti ir kiti žymus Lietuvos 
teatralai, šie žygiai perdėm 
sveikintini, nes įneštų musų gy- 
veniman naują kultūros pada- 
ra. v

I>i-

PAJIEšKAU Diįvinckio ba- 
olna iš Tauragės apskričio, Skaudvi
lės vals.. Stulgių parapijos klok laiko 
atgal jisai gyveno Chicago, III. ant 
Tovvn of Lake po numeriu 4549 So. 
llcnm’tagc A'*e. P '* š karą bik ils
ėjęs kariuomenėn. Nuo to laiko nieko 
apie jį nežinom, jisai pats ar kitas 
apie jį žinantys, meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbiu reikalų, už patarna
vimu aš atlyginsiu. John R. L.egeiko 
^354 So, Halsted St. Chicago, III.

VYKųJ
PARDAVIMUI

rr
MORTGECiAl -PASKOLOS

•' urpseroe įce t 
REIKIA vyrų Virš 35 metų am- krautuvė,

žiaus. Tai yra 1 
kuris turėjo progos 
vyrus bile kur.

Atsišaukite asmeniškai arką rašy
kite:

Mr. MUnick, 
1 Room 273

45M Broadway,
— "t....... -r...;,i.. . ■ . ,J| 1 ' ■ • ~ '

REIKIA PARDAVINĖTbJlJ VYRŲ 
SIUTAI $12.50 IR VIRŠUTINIŲ kau
tų. Jie yra apsaugoti nuo ugnies ir 
lietaus. Materioląs yra labai geras. 
Gerai parduoti darbininkams. Ageų- 
tak padaro $15 į dieną arba $5 ui da
lį dienos. Atsišaukite nuo 5 iki 3 
vftkare.

M. N. D^ESDEN Dtat. Mgr.
1143 So. Ashland filvd. 
Phone Hayinarket 2679

TUOJAUS—
REIKIA vyrų ifi jautienos mėsos 

kaulų išėmėjų, darbas nuo Štukų.
Atsišaukite:

Western Packjnjįf And Provision Co.
,3830 So. Morgan Str.

NAMAI-2EME
--r*"

12 Flaly Mūrinis

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Įstojimas sąjungom 
(mokestis) pagal išgalę-neapru- 
božiuota. Mėnesinė mokestis 
vienas doleris. Pamokas jau 
manoma greitai pradėti. Sąjun
gų turės savo susirinkimus kas 
pirmadienį, Mildos svetainėje, 
jeigu svetainė butų užimta, ren
kasi žemutinėje svetainėje, kur 
dabar yra p. J. Vaičkaus studija 
(katakombose).

Nors Chicagoje yra susitveręs 
komitetas “Meno Rėmėjų,” bet 
apie juos nieko negirdėti, vertė
tų čia “Meno Rėmėjams” pasi
darbuoti ir gerai paremti “Meno 
Kūrėjų Sąjungą.”
Suprizas p-niai Z. Kvedarienei.

Pirmadieny, vakare, gruodžio 
8 d., draugės p-nios Kvedarienės 
surengė jai suprizą, —gerą ska
nią vakarienę ir dovanų —dailų 
sidabro indą gėlėlius.

Susirinkę buvo virš 15 ypatų. 
Visi sveikino p-nią Kvedarienę 

------  įminiu .nu uivnvjv. Svečiai iri bnlių, piniunų( rvvnvciių, 
•. pjesa. Kviet- p.nj Kvedarienė linksminosi iki tuk^apeigu nššffit liute?uS‘.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PAJIEŠKAU Juozo Gendvyllo kai
po seniausio ir geriausio draugo, se
niau gyveno Ručine, Wis. vėliaus per
sikėlė j Chicago, III. Tur būt ir dabar 
Chicagoj randasi. Turiu labai svarbų 
reikalą jam pranešti. Taipgi pajieš- 
kau Jono Kaštanaasko. Jis seniau gy
veno West Pullman, III.

Draugai atsišaukite.
Turiu daug naujienų dėl jūsų pra

nešti. jei kas Jaučia ar žino šias ypa
tus, malonėk**e šiuo antrašu:

A. Cypns,
473 E. 148 Str. Cleveland, Obio.

REIKALINGAS —
BARBERYS vakarais ir subatomis 

arba tiR subatomis. Taipgi turiu par
duoti barbernės sinkų už $9.

Kreipkitės:
1741 So. Union Avė.

C—5 ir 6—4 kambarių, viskas 
moderniška, ugnavietė, bufetai, 
ąžuolo trimingai ir grindys, pone- 
lėd Valgomasis kambarys, ice bal
sis, gasinis pečius, aproh sinką, di
delis kampinis lotai, 1 blokas nuo 
Harhilton Parko, netoli geležinke
lio, elovatoriij ir gatvekarhi, renda $8380 j metus, kaina $50.000 
greitam pardavimui, cash $12,000..

I Tai yra tikras bargenas ir verta 
pamatyti. Veikite greitai.

A. N. Masulis & Co.
6641 S. WESTERN AVĖ.

Tel. RepubBc 5550 
Atdafas nedėiioj ir vakarais

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras.7 Be pasivėlinimų. Be 
ekstra mokesties.

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

* 1405 Roanoko Bldg.
Atdara subatpmis iki 5 v po piet. •auksas—----=r.-sSf

MOKYKLOS

ĮIEŠKO PARTNERIU
JIEšKAU patrnerip pavienio 

su biskį pinigų, prie aptiekos 
biznfe. Ateikaukit ypatiškai, 

160Ž So. Wood St.

REIKIA pątyruaių shearnienų 
į geležies atkarpų Jardą.

A. Levine & Co.
1475 So. State St.

DIDELIS mūrinis, 2 llntij namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Mnple- 
woo Avė., garu Šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

) Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery*

Reguliariai kursai Drafting, De- 
aTR-ninpr, Ta ii ori n k ir Drensmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai*. Di
delis numažinimas kainose,

VALENTINE DRESSMAKTNfl 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manayer

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 5 kamba

rių, visus arba dalimis, Šeimyna va
žiuoja j Californlą.

Kreipkitės:
Mrs. Weisberg, 2-nd Fiat 

3737 Douglas Blvd.

63 ST. NETOLI WESTERN AVĖ.
YRA DVI KRAUTUVĖS, SU GY- 

verdmui kambariais užpakaly, 6 kam
barių fintas ant viršaus, steam hoat, 
namas beveik naujas, galima perdir
bti j vieną krautuvę jei reikia. Gera 
vieta dėl bile kokio biznio. Cash rei
kia $15,000. Del smulkesnių žinių at
sišaukite.
2514 W. G3-rd St. Tol. Prospect 5591

Repertuaras:
1. VakloVo su mis - 

simbolinė drama.
2. 'Menas ir meilė

kinos-Ktipernik 4 v. pjesa, P.
Vaičiūno vert.

3. Musų laimėjimas — Vy
dūno 3 veiksnių misterija.

4. fcmeklorf — Ibseno 3 v. 
drama, A. Janulaičio vertimas.

5 Pakrikėliai —• HyŠkovo 4 
v. koin., Javaičio vert.

6. Svirplys užkrosny — Di- jos gimimo dienoje, 
kenso I v, insc.
kau^ko vert. 3 valandos ryto.

7. žodžiai ir atbaJsiai — P.1
Vaičiūno 3 v. drama. t . . * ,

8. Ihimblynė —- Ožeškienės Mildos teatran jau atgabenti
5 v. drama. / nauji vargonai. Nors yra nedi-

9. Keistutis — Asniko ist. džiausi, bet prie jų yra pritai-
drama. : kinta visokių balsų *— panašu-

10. šykštuolis — Moljero ko- mas didžiųjų teatrų vargonams,
mediją. (Kainavo $11,000.00. 2 Mildoą tė

ti. Tvanas — Bergerio .3 v. atras įsitaisė naujas minkštas 
p j esąs, J. Sta nulio vert I kėdes, o dabar vargonus. Mano-

12. PotaŠas ir Perlamutras ma, kad pabaigoje savaitės jau
— Glass ir Ktern 3 v. kom., P. galima bus girdėti naujais var- 
Vaičiuno vert. 1 gonais grojant.

13. Inteligentai. —Raganius.
14. Taip mirdavo lietuviai —

Kuu. H. Druckio-Liubeckio vei
kalas, P. Vaičiūno vertimas.

15. Gj'venimo balsas — Hjal- 
mar Bengštrom, 4 v. dr.

Artimoj ateity bus dar pa
skelbtos kelios z komedijos 
įtrauktos į repertuarą.

Kaip matyti, repertuaras ga
na rimtas, bet tą galima bus 
įvykinti Atvykstant dar j pa
galbą artistams iš Lietuvos, ir 
su pagelba vietinių pajėgų.

Putino

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

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

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susiripkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubt), chorų, ratelių, pa- 
:~pij<i ir tikėlimiškų sęktų reika
lais visokių bizniškų parengimų:

teatrų, piknikų, koncertų, 
-ų ir bažnytinių ar sektan- 

-__ų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai, galimi tal
pinti laikraštyje.

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apy
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi J J Dunne 
Roofing Co.. 3411-18 Ogden Avė. 
Phone Lnwndale 0114.

ISRENUAVOJIMUI

PARDAVIMUI dainingo ruimo ra
kandai ir gasinis pečius. Stalas 
krėslai. Visi daiktai geri.

Gausite bargeną
Kreipkitės 

3022 Union Avenue 
> 1 lubos

PARDAVIMUI

BOLESLOVAS MIŠKINIS

Mirė gruodžio 8 dienoj 1924, 
12:10 nakty likosi užmuštas au- 
tomobiliaus ant vietos. Senumo 
35 metų. Velionis paėjo KJliu- 
galo kaimo Raguvos vals., Pa
nevėžio apskr. Paliko dideliame 
nubudime brolį Joną Amerikoj, 
senus tėvus, brolius Ignacą, Bla- 
disiovą, švogerj Ir seserį Lietu
voj ir pusbrolį Augustą Miški
nį Amerikoje.

Laidotuvės įvyks gruodžio 11 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
839 W. 33-rd PI. i Lietuvių Tau
tiškas kapines. Meldžiu visų gi
minių, draugų ir pažystamų da
lyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
St. P. Mažeika.

Liekamas nub’udę brolis ir 
Pusbrolis

ir 6

j PARDAVIMUI lotai, už $200 nu- 
| pirkaite mano biznio lotus, geroje vie

toje prie 68 St. Paimsiu po $20 ]
mėnesj. Title garantuotas per Chica- 
go Title and Trust Co.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Box 423

Aš TURIU labai geroje vietoje že
mės nuo 1—Va akro iki 5 akrų, South- 
weat Side. Aš priimsiu {mokėjimu se
kamus dalykus kuriuos aš galiu leng- 

į vai suvartoti, mažą fanną bile kur 
'Jungtinėse Valstijose, gerą vartotą au 
tomobilių, staką, bonus arba bile ko- 

i yra ga- 
and Trust

PARDAVIMUI grojiklis pianas su apsaugą. Title propertės 
50 rolių, $125. Taipgi 3 paprasti rantuota per Chicago Title a 
pianai nuo $50 iki1 $125. 2 groįik- Co. z 
liai pianai labai pigiai. Atdara no- 
(iėlioj 
Rapp’s Piano Moving & Storage Co 

5130 S. Ashland Avė.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., Box 422

Jaunoji Birutė
d

Cicero Lietuvių Liuosyben Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, sAvoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurio da norėtumėt nusipirk 
Šerų, tai prašomi pasiskubint, nes no 
Naujų Meti) Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrlninkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę šėrus tai’ prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

-r Direktorių Valdyba.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WA V 
177 State S t., Room 306 

State 1887

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGt 
105 So. Well« St.

Uždirb-

RENDON 6 kafnbarių flataM karš
tu vandeniu šildomas gerume 'padėji
me, $65. Taipe npaČiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Grasioj apielinkėj.

6580 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

— — .I 1. ^jllį.lu 1   

RKNDON ■ inoderniški 5-kių 
kambarių flata^ ■', pečiumi šildo
mi, $40 i mėnesį.’

R. C. RUSSELL & CO. f 
1346 E. 63 St.,

Telephone Hydepark 2976

BUČERNR, GROCEKNfi par
davimui arba mainysiu 
į automobilių lotą arba par
duosiu už pusę kaitins.

2602 W. 23 Str.
Tel. Lafayętte 6271 i

............ .. .............. - r-" - 

PARDAVIMUI 
GROSERNe IR 

BŲčERNE
3600 So. Union Avenue 

Tel. Yards 0207

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDA1—

4 bedruimiai dėl vyrų su valgiu. 
Gera vieta gyvenimui, geistina, kad 
vyrai nevartotų munšaino.

Kreipkitės:
1 lubos |

3207 So. Lowe Avenue

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Geroj vietoj; Biznis geras — cash. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prieža
stį patirsite ąnt vietos.

Kreipkitės:
2136 So. Halsted Stn*

Trečiadieny, gruodžio 3 
Mark White Square svetainėj 
įvyko Jaunosios Birutės susi
rinkimais. Siii^Ėfinkamas IbuVo 
gana skaitlingas jaunųjų biru- 
tiečių tėvais. Koncerto rengi
mo komitetas pranešė, kad 
galutinos atokaitos dar nėra 
padaręs, bet sakė, kad liko pel
no; galutiną atskaitą priduos 

: už poros savaičių. Nutarta su
rengti šeimynišką vakarėlį po

I Kalėdų.
M. M. Juodis prižadėjo su

daryti Jaunosios Birutės cho
rą iš šimto narių iki Naujienų 
koncerto. , Taigi kurie vaikai 
ir mergaitės norite pasirodyti 
garsiajame Naujienų koncerte, 
^įsidėkite prie Jaunosios Biru
tės. Prisirašyti galima šį vaka
rą Mark White Square didžio
joje svetainėje, 7:30 vai vaka
re. —Jaunasis Birutietis.

Chicagos Liet. Draugijos Savitar
pinės Pašei po s valdyba ir balsų skai
tymo komisija'susirinks trečiadieni 
gruodžio 10, Liuosybes svet., 
Wabansia Avė., 7:30 vai. vak. — Visi 
nariai kviečiami atvykti. —-S’ekre- 
torius Saikus.

Kensingtono Lietuvių Bendrovės 
priešmetinis ščrininkų susirinkimas 
{vyks trečiadieny, gruodžio 10 d. 7:30 
vai. vakare F. Shedvell svetainėje 341 
Kensington Avė. Nariai kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus rinkimas valdybos 
ateinančiams inetamš. -^-Direkcija.

REIKIA OARBININKĮI
 MOTERŲ

JIEŠKAU moteries su vaiku arba 
be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti manoi 

1822 Š’ trįs vaikus. Mano moteris mirus. 
Duosiu kambarį, guolį ir primokėsiu. 
Galėtų užsidirbti Tr nuošaliai.

Atsišaukite 
KONSTANTAS ŠERYS, 

3601 Greenshaw st.&Ccntral Park av.

grosernė — •
j PARDAVIMUI.
j Geroje vietoje. Parduosiu už pasiūly
mą, nes būtinai turiu parduot#.

Atsišaukite:,
______ 5756 So. Robey Str._______

LIETUVOS BONAS.
Dolerinis bonas $100 vertės.

Keikia pinigų, turiu parduoti.
Tel. Albaify 5535. 2621 N.

Albany Avenue

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Tiktai $400 įmokėti, kitus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalow, kie
to medžio grindys, didelis porčius, 
per visą frantą, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quincy 
geležinkelio. Yra vanduo, gasas 
elektra, Akmeninis kelias ir apmo
kėtas.

M. PETROAVSK1S
17 E. 61st St., Phone Normai 7091

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas po 5 ir 6 kamb. elektra ir 
vanos, garandžįus dėl 2 karų ir 2 
flatų medinis namas po 6 ir 6 kam
barius elektra ir vanos, cimentuotas 
beismentas garadžius, dėl 1 karo lo
tas 50x125 pėdos namie randasi south 
side. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, buČernės arba kito biznio 
arba priimsiu automobilių arba mor- 
geČius už dali jmokejimo. Kreipkitės 

J. LEPO
722 W. 35 Str.

Phone Boul. 3249'arba Republic 10363
PARDAVIMUI namas Brighton 

Parko apielinkėje, geriausioj lietu
vių kolonijoj. Namas 5 metų senumo, 
bizniavas, nupirksite, pigiai arba mai
nysiu ant farmos geros. Farma turi 
būti netoliau kaip 100 mylių nuo 
Chicagos. Partneriai meldžiu atsišau
kti laišku į Naujienų skyrių
3210 So. Halsted St. Chicago, 111.

Box 184

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corndr 31st and So. Halsted Streets

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji*ir Prekybos

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

MUMS REIKIA MOTERŲ dėl pri
žiūrėjimo kitų moterų, turi būt virš 
35 metų amžiaus. Patyrimo nerei
kia.

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Sąjungos valdybos posėdis įvyks gruo
džio 11 d. 8 vai. vak. Vaičkaus Dra
mos Studijos salėje, Mildos name,

Xlt, VUII MMV 
Patyrimo nerei- 

Darbajs dalį ar visą laiką.
Mrs. Dyzig

Room 273
4554 Broadway

REIKALINGA 2‘ mergnios 
prie kriaučių. Viena rankomis,pirmam aukšte, (kur yra buvęs saliu- . . . ... ,. .

nas), 3142 So. Halsted St. Visi vai- antra ant mašinos dirbti. Nuola- 
dybos nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų aptartimui.

—Valdyba.• • . . • »
' • ■ . ; .

Jaunosios Birutės choro ir orkestro 
ir kitų skyrių repeticijos bus tik sere- 
domis šį mėnesj, Mark White Sąuare 
didžiojoj svetainėje. Taigi kviečiame 
jaunuolius prigulėti 
Birutės.

prie Jaunosios

tos darbas.
122 So. Clak St.

4th fl., room 28.

"Dzimdzi-Drimdzi" mana 
džerius vos neužsimušė
“Dzimdzi-Drimdzi” manadže- 

rius F. Zalieskis bevažiuoda
mas iš Amsterdamo Clevelan- 
do linkiu, kad tuo budu pa
sivyti ankščiau išvažiavusius 
artistus J. Dikinį, V. Dineiką,)

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 50 
mylių į vakarus nuo Chicagos, tiktai I 
2 mylios nuo miestelio, žemė gera ir' 
visa dirbama ir geri budinkai, netoli 
katalikų bažnyčios ir mokyklos, par
duosiu po $160 už akrą. Galite gy- 

re-.venti bile kada. Del smulkmenų atsi- 
lysas ilgas; keturi kam- šaukite, George J. Berkes, C/o Carl- 

J ant bizniavo son and Benson. Phone 500, Dekalb, 
stryto, visokių tautų apgyventa. (pj. Arba pas J. Berkes, Maple Park, 
Pardavimo priežastį patirsit ant m.

PARSIDUODA grosernč ir deli- 
katesen; grosernė yra daugybė 
fruktų, kendžių, cigaretų, tabako, 
mokyklos reikmenų, vaikams ir 
vyrams pančiakų, pirštinių, vogos 
mėsai sverti ir fruktain, cąsh i 
gisteris; lysas ilga 
bariai gyvenimui;

Pardavimo priežastį pi 
vietos. Parduosiu pigiai. Kas 
pirks, tas nesigailės.

10433 So. Michigan Avė. 
ROSEIAND, ILL.

nu-

' PARDAVIMUI bučernė ir groeer- 
nė. Biznis išdirbtas. Renda $46,00 į 
mėnesį su gyvenimo ruimais. Turi 
būti parduota greitai.

Kreipkitės tuojaus.
1906 West 63-rd Street

PARDUODI? savo 4 flatų mū
rinį namą, 4-4 kambarių, pečium 
Šildomas, garadžius, labai gera
me padėjime viskas.

Mrs. J. Paul, 
6534 So. Robey Si.

- , ‘ . » <
Aš turiu pardavimui farmų, viso

kių, pigių ir brangių, su gyvuliais ir 
be gyvulių. Platesnių žinių kreipkitės 
laišku.

ANT PARDAVIMO Restora-
J. MIKONIS, 

Box 34, Irons, Mich.

Uaunuolių Orkestro reikalu. Kurie
paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi- Tuoj gali pradSti dj 
nėti tikėtut), malonėkite sugrąžinti J. visados, užmokestis 
Grušui arba tiems nuo kurių paėmėte, 
nes turim padaryti atskaitą. ■) 

j Kon. rengimo Komitetas.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. nas South Sidėj. Atsišaukite 
Tuoj gali pradėti dirbti. Darbas ąnt > 

‘ i gera, tinkamam 
darbininkui.

Atsišaukite
4828 W. 15th St., 

Cicero, III.

Naujienos 
1739 So. Hakted Si. 

Box 424

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto narių susirinkimas įvjTts ket
virtadienyje, gruodžio 11 d., 1924, 
Naujienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai, vakare.

Visi komiteto nariai dalyvaukite, 
nes turim daug reikalų , aptarti.

A. Vilis, LSS. VIII Raj. Sekr.

PARSIDUODA
REIKIA PIRMARANKIS duonkepis Kotelis, su namu 

prie juodos .ir bąltos duonos. Darbas Kampinis namas, yendos neša
y $200.00 į mėnesj. Kama tik

$14,000.00.
2462 Blue Island Avė.

Restoranas ir 
ir be namb.

BIZNIO PRAPERTĖ Southwe.d,, 
krautuvė jr namas, įėjimas iš vidu
rio, presinlų plytų frontas, 45 minu
tės važiavimo f vidurmiestj. Atiduo
siu už mažai pinigų. Brokerių nerei
kia. Naujienos, 1739 So. HaJsted St., 
Box 425 ,

rimo.
Kreipkitės:

10754 Perry Avė.
Tel. Pullman 5824

Kaina tik

LOTAS MAINYMUI ANT Auto- 
mobiliaus, lotas randasi Summit, 111. 
geroj vietoj. Turinti mašiną nuū 
rysiu.

j šaukite:
Jei. Edgewater 4853
Klauskite Mr. Adam

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

<;>07 VV S»

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

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

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė)


