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Samuel Gompers’as miręs
Nori įvest ateivių Reikalauja įvesti ateiviy 

registravimą
registravimą Kongresai! įnešta bilins. 

Jaujas, kad butų įvesta Ame
rikoj paspoiių sistema atei
viams nepilieėianis\

reika-

Egiptas prašo T. Sąjungos 
intervencijos

Francijos komunistai kelia 
protestus

Gompers mirė
EL PASO. Texas, gruodžio 

11. —Šį rytą netoli San Lilis 
Potosi, Meksikoj, mirė Ameri
kos* Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers.

GOmpersas šiuo tarpu buVo 
Meksikos Mieste dalyvauti Pan- 
Arherikbs Darini kongrese, ir 
čia Imdamas susirgo dt 1 nusi- 
šaldymo. Daktarų patariamas, 
kad jam sveikiau bus urnai ap
kasti Meksikos Miestas, kurio 
oras. dėl didelės vietos aukštu
mos, blogai jo širdžiai veikia* 
praeitą paktį traukiniu išva
žiavo į I.oredo, ‘lydimas visos 
amerikiečių delegacijosi į Pan- 
Amerikos Darbo kongresą, 
kurs ką tik pabaigė savo sesi
jas. Traukiniui tečiaus arti- 
nanties į San Lilis Potosi Gom- 
persas mirė.

šilą -žinią apie Gomperso 
mirtį praneša ispanų kalba ei
nąs EI Pašoj 
tvrnacional 
telegrama iš 
Įsitvirtinimo 
nėra gauta.

Samuel Gompers buvo gimęs 
Londone, Anglijoj, 1850 m. 
sausio 27, taigi turėjo 74 me
tus amžiaus. Kilme jis buvę

Amerikon atvykęs su 
tėvais 1X63 metais. Jo 
buvo cigarų dirbėjos,

Egiptas prašo Jauty Sy 
jungos intervencijos

VVASHINGTON, gruodžio 11. 
Kongresai) tapo įneštas bilius, 

reikalaująs, kad visi gyvenantie
ji Jungtinėse Valstijose ateiviai 
nepiliečiai butų kas luetąi regis
truojami, kol jie pataps Ameri
kos piliečiais. Kiekvieną kar
ią, kai lik ateivis persikelia iš 
vieno miesto į kitą, arba. iŠ vie
no buto persikrausto gyventi ki
tan, jis tuojau turėtų prisista
tyti policijai ir paduoti savo 

" naują adresą. Nauji imigrantai 
turėtų būt registurojami tuojau,

■ — —......... ........5 .......................................................... .

Įsiregistravo sis gautų tam tikt 
rą kortą, tai yra pasportą, kurį 
visados turėtų su savim nešiotis, 
idant kiekvieną kartą, detekti- 
vui ar policininkui pareikalavus, 
galėtą parodyti.

Rilius nusako taipjau ir kokia 
turėtų būt bausme tiems, kurie 
norėtų išsilenkti registracijos.

Ateivi ų reg i si ra ei j os re įkalni. 
Asweiro nuomone, turėtų būt 
paskirta pusė milijono dolerių, 
ir visas registravimo darbas pa
vestas j Darbo Sekretoriaus it 
Geperalio Pašto Viršininko ran-

Bolševikai kursto revoliu

komunistine jaunuome-

Daug rūsy nori apsigy 
venti Meksikoj

Tūkstantis šeimyną pasiruošę 
emigruoti iš Sibiro.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 11. Meksikos konsulas 
Tokioj, Japonijoj, pranešė už
sienio reikalų ministerijai, kad 
1000 rusų šeimynų, gyvenan
čių rytų Sibire, norėtų emig
ruoti j Meksiką.

įvairių .Meksikos 
gubernatoriai, kurie 
kalu buvo alk Įausti, \ ‘ ■ zkad jie nieko prieš tų emig
rantų atkeJiiavimą neturį. Už
sienio departamentas dabar 
galutinai tą dalyką išspręs.

valstijų 
tuo rei- 

atsakė.

laikraštis EI In- 
sulyig jo gaulaja 
Meksikos Miesto, 
tos žinios dar

kai tik atvažiuoja Amerikon.
Į šitokį bilių, kurs reiškia ne ką 

ROMA; Italija, gruodžio 11. kitą, kaip įvedimą Amerikoj pa-
— Egipto senatorius Fanus 
šiandie įteikė Tautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkui Alfranio 
Mėlio Franco naują protestą 
dėl Britų akcijos Egipte ir pra
šysią, kad Tautų Sąjunga da
rytų intervencijos. {•

Tuo pačiu reikahi senatorius
Fanus matėsi su Japonų atsto- nančius ateivių milijonus geleži- 
vu Išii? su ITuguajos Alberto nė j, rankoj. Jei kuris'ateivis 
(iuani, čechoslovakijos užsie- kuo nors nusidesiąs ar nepatik- 
nio reikalų ministeriu Benešu siąs policijai, jis bus galima ant 
ir kitais Tarybos nariais. (tų pėdų Išdangirrti laukan iš A-

f Egiplo senatorius pasakė, merikos. K * ..
kad jis pasiuntęs naujo memo-Į Prie savo biliaus kongresmo- 
ramhimo kopiją Tautų Sąjun- nas Aswell daro šitokį paaiški- 
gos sekretarialui ir visiems Ta-,u>mą: 
Fvbos nariams. į* 1 J

Savo proteste Egipto sena-, 
torius sako, kad Egiptas sto
jus už dabojimą padarytų su 
valstybėmis sutarčių šventy
bės, tarp to ir už neitralumą 
Suezo kanalo. Einant sutartim 
to neitrahimo saugojimas esąs

sportų sistemos ateiviams, kon
gresai! įnešė atstovų buto narys 
iš Louisianos, ponas James B« 
Aswell, demokratas.

Aswell savo sumanymo tjksld 
nedangsto jokiais gražiais žode
liais, jis atvirai pasako, kad tik
slas esąs laikyti Amerikoj gyve

Rusų
nė ragina Rumunijos jau
nuomenę sekti rusų pavyz
džiu.

Rady slaptus vokiėčiy 
ginkly sandėlius

VIENA, Austrija, gruodžio 
11. —» Burnanijos vyriausybė 
sugavo daug laiškų, pasiųstų Pranešama, kad aliantų karinė 
Rusijos komunistinę jaunio- kontrolės misija Vokietijoj su- 
menes Rumunijos jaiinuoplenci, radus daug slaptų vokiečių gin- 
kuriais pastaroji ragina “sek- klų sandėlių, 
ti Ru-ijos pavyzdžiu 
voti

PARYŽIUS, gruodžio 11.

baigęs 
Yorke 

Ameri- 
(kuri

iki 1886 
Eederation of

savo 
tėvas 
tuo amatu užsiėmė ir Gomper- 
sas iš mažų dienų, vos 
pradinę mokyklą. New 
jis buvo vienas kūrėjų 
kos Darbo Federacijos 
pradžioj, nuo 1881 
motų vadinosi
Organized Tradc and Labor 
Unions of the United States 
and .Canada), ir nuo pat jos 
įkūrimo jis visą laiką buvo 
jos prezidentas, išskiriant vie
nus tik 1895 metus, kuomet 
organizacijos prezidentu buvo 
išrinktas socialistas John Mi- 
Bride.

Estu ministeris pirminiu 
kas rezignavo

TALINAS, Estai, gruodžio 
11. Estų ministeris pirminin
kas Akel įteikė savo rezigna
ciją. Rezignavimo priežastis 
esanti nesveikata.

Naują ministerių kabinetą 
sudaryti pakviesta buvęs tei
singumo ministeris Jaakson.

FRANCUOS PREMJERAS 
SERGA

Lietuvos žinios.Davatkynas buvo “Oku
pavęs” Replės Gim

nazijos žeme
MARIAMPOLl“; [LŽ|.- Spa

lių 21 d. Apygardoj 'reisine 
ėjo byla MaTi.iinpolės vienuoly
no su Reale Gimnazija. Mat, 
kada dar pavasarį Renlci Gim
nazijai 'buvo nupirkta žemės 
gabalus, lai kažkurioms vie
nuolyno ž.monorns atėjo į gal
vą taip pat ta žeme pasinau
doti'. Čia vi<nuolyno pavartota 
labąj ciRščioni.ška’’ taktika: 
viig* \ /gražią dieną Uoginlailos 
(m: laičių vienuolyno ar šei- 
min * vedėja) parodymu.
Ūžt* tvora tarp Reali
nės ‘os ir vienuolyno
žemi >kiu budu, kad
dideli:. izijos žemės* plo
tas priskn mas vienuolynui.

Kada prie* tokią “krikščio
nišką“ okupaciją užprotestavo 
Realinės Gimnazijos laikytojai, 
tai Uoginaitė paaiškino, kad 
vienuolyno 'žemės plote nesą- 
tiek, kiek reikia, lodei jie pri
sidedą sau iŠ kaimynų!

Prasidėjo ginčas, į kurį bu
vo įtraukti visi Mariampoles 
matininkai, advokatai. Vienuo
lyno žemės plotas buvo matuo
jamas, permainojamas; gi Rea
linės Gimnazijos laikytojai tu
rėjo aiškius savo teisių įrody
mus.

r * t * - 5

Visa byla atsidūrė Apygar
dos Teisme. Teismas, išklausęs 
vienuolyno pretenzijų, patyręs 
visus* davinius, pripažino, kad 
tasai žemės plotas, kurį vie
nuolynas buvo mėginęs už
grobti, priklauso Realinei Gim
nazijai, ir tokiu budu “krikš
čioniškoji“ okupacija tapo mir 
imta.

Įkalinės Gimnazijos reikalus 
gynė prisiekęs advokatas J. 
Liudžiųs, Uoginaitės (vienuo
lyno) adVokatas Krasaus
kas. ’ K

BUTŲ STOKA IR JŲ PARU- 
PINIMAS KAUNE 

i _________

KAUNAS ,L^j. — Kauno 
Miesto Valdyba jau pradėjo 
stalyti šešins namus žaliaja
me Kalne prie Darbininkų gat
ves.

Kadang’i dalis busimos šiuo
se namuose patalpos skiriama 
yra apgyvendinirįiui valdinin
kų Vyriausybės nuožiūra, tai 
toli gražu neužtenka šios pa
talpos visiems liebuČiams, ku
rie šiandien reikalingi yra bu
tų.

Norėdama šiek tiek padau
ginti skaičių butų, kame dar 
šios žiemos laiku butų galima 
patalpinti žmones, kurie yra 
butų netekę, Miesto Valdyba 
yra nutarusi įtaisyti kiek dau
giau patalpos 11 ir III forte ir 
be to rusis prie Kęstučio gat
vės Nr. 7, paėmus lėšas tokiam 
patalpos įtaisymui iš pigioms 
butams, statyti fondo.

Ginklai esą nau
jausio darbo; tarp jų esą nema- 

, ža patobulintų anti-tankinių ar- 
įmotų.

POLITINĖ POLICIJA SU
AREŠTAVO PAUKŠTĮlaisvę iš savo tirono.’’

Antisemitinės riaušės 
Rumunijoj

: (LIIA R1 vSTA S, (Rumunija, 
gruodžio 1VM Del antisemi
tinių .studentų demonstracijų 
ir riaušių Jassų l’n i versi lėtas 
lapo uždarytas.

• Studentų bandymui vakar 
suruošti panašias demonstraci
jas Rumanijos sostinėj buvo 
kariuomenes jėgomis patremp-

Anglijos geležinkeliečiai 
nori didesnės algos

KAUNAS. Nesenai Biržų 
apylinkėje tapo pagautas su? 
4>is (plėšrus paukštis, Buleo 
vulgaris), ant kurio kojos bu
vo užmautas kilimini jau/, 'žie
das su žyme: “VogOlvvarle 
Rossilen, Germaniu C 27325’’. 
Gamtos tyrimo stotis asiunte 
savo tarnautoją šį paukštį pa
imti, bei įvyko visąi netikėta 
klintis. Vielos politinė policija 
asmenyje BlankUildo įtarė 
paukštį špionaže ir suarešta
vus jį griežtai atsisakė išduoti 
Gamtos Tyrimo Stočiai.

“Apskaičiuojama, kad dabar 
Jungtinėse Valstijose randasi a- 
pie septyni milijonai ^ateivių, 
kurie nėra išsiėmę nė pirmųjų 
Amerikos pilietybes poperių. Tai 
yra ženklas, kad jie visai.nesi
rūpina tapti Aruerikos piliečiais/ 
Daugelis jų galėtų būti geri pi
liečiai, ir tokiems reikėtų visais 
budais padėti tapti piliečiais. 
Bet visi kiti stengiasi tik gauti 
visa, ką galėdami, iš musų kraš
to, tečiaus kaipo piliečiai jie vi
sados priklauso svetimoms vals
tybėms. Jie naudojas musų Ste
buklingomis galimybėmis, bet 
gyvena penais (centais) ir už
dirbtus pinigus siunčia savo gi
minėms svetimose Šalyse. Pra
eitais metais tuo bildu buvo iš
siųsta iš Anerikos keturi šimtai 
milijonų dolerių. Yra Amerikoj 
tokių ateivių, kurie’ naudojas A- 
merikos flago apsauga, bet ku
rie, jei galėtų, tą flagą su pasi
gerėjimu sunaikintų. Todėl tai 
reikia būtinai tuojau įvesti re
gistraciją, kai, visados butų ga
lima žinoti, kur kas yra, ir 

I tiems, kurie nusipelno, visados 
pranešė mitingų padėti, o kurie nepageidaujami, 

» kad tokios įU08 deportuoti.“
nebusią tūle-; Kongl.esmono Aswell'o bilium 

z . -. •’ einant, visos Jungtinės Valstijos 
turėtų būt padalintos į tam tik
rus registracijos distriktus taip, 
kad kiekviename distrikte butų 

' pašto įstaiga. Tose paštų įstai
gose ateiviai ir turėtų įsiregis
truoti- Pirmą kartą įsiregistruo
jant ateivis turėtų pasimokėti 
10 dolerių, o kiekvieną sekamą 
kartą, tai yra 
dolerius. Už 
mokėti.

Jei ateivis 
distriktan ' gyventi, jis turėtų 
pirmesniajame distrikte atsira- 
šyti ir bėgiu 48 valandų nuo sa
vo atkeliavimo įsiregistruoti sa
vo naujajame distrikte.

Tuo budu vyriausybė visados 
žinotų ateivio vardą pavardę, ad
resą, amžių, ir visą jo aprašy
mą.

1

Francijos komunistai pro 
testuoja valdžiai

Ruošia visą eilę protesto de
monstracijų, kurių policija 
žada neleisti.

PARYŽIUS, gruodžio 11.
Komunistų sąjunga, kurios na
riai dirba įvairiose viešose įs
taigose, paskelbė visą eilę mi
tingų gatvėse netoli St. Lazare 
geležinkelio stoties. Tai bus 
protesto mitingai prieš areštus 
ir trėmimus iš Francijos sve
timšalių komunistų.

Vyriausybė ] 
organizuotojams, kad 1 
demonstracijos nebusią tolo-; 
ruojamos, nes dėl to galį kilti 
neramumų, ir policijai įsakyta 
pastatyti apie stotį pakanka
mai jėgų, kad neleistų de
monstracijoms įvykti.

Panašių demonstracijų v 
minusiai ruošiasi artimomis 
dienomis padaryti keletą, te- 
Čiau policija, eidama instruk
cijomis, pasiryžus visur jas su
stabdyti.

SUĖMĖ BANKO KASIERIŲ, 
KURS SLAPSTĖSI 11 METŲ 9

PARYŽIUS, gruoilžiG 11. x- 
Premjcras Herriot serga gri
pu ir per keletą dienų bus pri-[ 30,000 dolerių 
verstas gulėti lovoj.

WASHINGTONAS, gruodžio 
11.— šiandie čia tapo suimtas 
George K. Hunter, buvęs Wil- 
liamstovvno, W. Va., banko 
kasierius, kurs prieš vienuoliką 
metų pašlavęs iš to banko 

i ir po to visą 
Į laiką slapstėsi, nesugautas.

Tasai

kas metai, po 5 
vaikus nereikėtų

iškeliauja kitan

RADO NUŠAUTĄ DAKTARĄ 
I

LEBĄNON^~iiid., gruodžio 
11. —*• Dr. H. Cook, įžymus 
vietos gyventojas, rastas savo 
namų rūsy negyvas, su peršau
ta krutinę. Daroma tardymas.

GRĄŽINO PREZIDENTUI
COOLIDGE’UI DEŠIM

TUKĄ
šia n-

0 R 05
CJiicago ir apie l inkę 

die aplamai gražu; nedidelė at
maina tempera tu ro j;
vakarų vėjas?

Vakar temperatūra 
siekė 310 F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:19 valandą.

vidutinis

vidutinei

7:06, lei

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 11 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ...........
Francijos, 100 frankų .....
Italijos, 100 linj ...............
Lenkijos, 100 zlotų ...........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markių ....
Suomijos, 100 markių .....
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų ....

.... $4.71 
.... $4.95 
.. $17.77 
.... $5.40 
... $4.33 
.. $19.25 
... $15.25 
.. $40.48 
.... 82.52 
. $26.95 
. $(17.89

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litą kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50
100
200
300
400
500
600
700
800
90.0 litų

1600 litų

LONDONAS, gruodžio 11. 
Nacionalė Geležinkeliečių uni
ja, kuriai priklauso 700,000 
Anglijos geležinkelių darbinin
kų, įteikė samdytojams reika
lavimą padalinti algas,
algų priedas* aplamoj sumoj 
per metus siektų apie 10 mi
lijonų svarų (apie 47 milijonus 
dolerių Amerikos pinigais).

Į šitą algų priedą įeina taip
jau ir unijos reikalaujamos 
pensijos visiems darbininkams 
sulaukusiems 60 melu atnžiaus.

PASVALYS. Pasvalio mies- 
čionys labai susirūpino dėliai 
iškėlimo iš miestelio apskrities 
įstaigų. Važinėjo Kaunan dele
gacijos, net su klebonu priša
ky, bet, girdėti, nieko nepešė.

WASHINGT(>NAS, gruodžio 
11. Prezidentas Calvin Coo- 
lidge šiandie gavo šitokį ano- 
nymų laišką iš Bacine, Wis.:

“Dear Gal: Jus manęs ne
žinote, bet ligi jus buvote iš
rinkti prezidentu vieną dieną 
aš ėjau' paskui jus. Jus išme-j 
tėte dešimtuką, bet to nepaste
bėjote. Aš pasiėmiau jį ir pa
silaikiau, nes buvau alkanas. 
Už tą dešimtuką aš gavau puo
duką kavos ir dvi bulkutes. 
Dabar aš turiu pakankamai 
dešimtukų, todėl Vieną jų grą
žinu jums vietoj jūsiškio. Jūsų 
ištikimas, PRIETEL1S.” 

41 Laiške buvo įdėtas sidabri
nis dešimtukas.

FILMŲ GAMINTOJAS INGE 
PALIKO $4,000,000 TURTO

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. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai

50 CENTU
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba i bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčlO APT1EKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 11. — Miręs nesenai San] 
Diego j žinomas Amerikos kru-f 
taniųjų paveikslų gamintojas 
Thomas 11. Incc paliko arti 4 
milijonus dolerių turto. Visas, 
tas turtas užrašyta mirusiojo; 
Žmonai ir trejetui vaikų.

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00
41.25 
51.50

L. 61.75 
72.00 
82.25 
92.50

.....4............... 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidą už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramą 
centų daugiau.

ntų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

dar 58

WASHINGTON, gruodžio 11. 
— Senatas šiandie patvirtino 
laivyno konstrukcijos bilių, ku
riuo valdžia autorizuojama lai
vyno statymui išleisti 110 mili
jonų dolerių.



S. L. FABI0NAS-C6Naujos ryšies afera

Kaune neteko darbo vežikai

Susirūpinęs.

Auksinis Baliu

Room 111-7

Kviečia KOMITETAS’.

G ar sinki t ės “Naujienose

V ANA

Fel. Dearbom 9057

Namų Hyde Park -8895

BOaES of 
JO oi- 20

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildeasitae rei

kalus (domius badančioms 

motinoms ir molinoms jau

ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir po- 

rijimas-yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kuri mes tu

rime reguliarUkals laiko- 

tarpiais atvirai Ir (aitrai 
pergviMenU.

Kas Dedasi
Lietuvoj

$7.00 
$8.00 
$3.50 
$4.00 
$1.75

dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
jgys daugiau apsišvietimo.

Lietuvos prekyba, 1924 
mėty pradžioje

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti j kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Gamintojai augščiausios 
rųžies Turkiškų ir Egyp- 

tiSkų cigaretų pasauly

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

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

NAUJIENOS pusei metą.......
Lietuvon ......... .

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

LIETUVIU VYRŲ IR MOTERŲ 
PAŠELPINIO KLIUBO

J. P. WAITCHES 
f Advokatai

JTO’ OFISAS: 
earborn Street,

“VADOVAS”,
Hatfield Hali, Northwestern University 

. Evanston, UI.

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

Įžanga 35 centų

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir linksmai vakarą praleisti 
prie uuikios orkestro?

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas ''

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

Tak. 3223 S. Halsted St., CMcafo
Tel. Yorde 4681

tvirtino, kad tai tie patys asme
nys jas užpuolę.

Suimtuosius ir Tiiiken tėjusią 
pralaikė nuovadoje iki ryto^ o 
paskui nuvedė pils gydytoją'ty
rimui. Pas gydytoją nuėjo sy
kiu ii pil. X,

(gydytojaus tyrimo pasekmė 
ta, kad apie nukentėjusios 
“skaistybę” jokios kalbos jau 
nuo senai būti negali,, be to, jo* 
kių smurto artu praeities naR- 
tiegi santykių ženklų nebuvo.

Einant gydytojaus raštišku 
parodymu, suimtieji paleisti,, pa
leista ir “nukentėjusioji.” Byla 
perduot# teismo tardytojui. ,

IŠ viso matyt, kad aiški simu* 
liacija tikslu, tur būt, pasipelny
ti iš neva “nusikaltusių.” į

Pasirodo, kad pas mus pavo
jinga vėlai vaikštinėti ne tik pa-, 
nelėm/s, bet ir padoresnės išvaiz
dos vyrams.

JOHN KUCHLNSRAS
LIETUVIS ADVOKATAS

222) W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Narutis, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis

HELMAR Turkiški cigaretai susi
deda iš gryno Turkiško Tabako. 
Paprasti cigaretai susideda iš pi
gaus itfaišyto tabako, štęi; kodėl 
HELMARS skirįaši niio visų mai
šyto tabako cigaretų, kurie pekuo- 
jami pundeliais.

“Mano Tėvas ir broliai ruko HEL
MARS ir suprantama aš taipgi 
juos rukau, nes ištiesų jei HEL
MARS yra geri jiems, tai jie ir man 
yra taip pat geri!”

124,968,820 lity 
h1' JVęžiimfjl; 'W- 

107,01^006 
tuomi

Įvedus Kaune autobusų $usi- 
siekjmą vežikai neteko d&*bo. 
Jie kraipėsi, i miesto valdybą 
prašydami pagerinti jų būvi.

12J ,N<.
> Kambariai 614 ir 516 
Telefonai Randolph 6584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS,
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

'd 9; Su bato mis visą-dieną; tven 
mis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminą 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, ‘dokumentų ir visokiu 
popierių / Veda vi«okiup audus

litų 
sudarant 

17,980,200 
Įvežimai! 

73,517,500 
išvežimai 

($6.313,290), 
tuomet s et eitu-f- bulžiust.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dirbom St.
* Tejęf. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą 
33..5 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yarda 6894 
f Panedelio vakare: , 

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teism-uose — Ab 
straktai — F, 
kola pinigų j

809 W. 351h SL Chicagož 
,, Tel. U< levafd 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Z 
, DAVIMO RĄSTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
• Parduodam Laivakortes. • ę

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kurto turį 87 metų “VięnyMą” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kulMrinS vertė ątytują pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Jr kiekviename numery ^Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir įdėtu vos.

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

VIENYK®, /'^'į
Brooklyn, N. Y.

kybos statistikos už pirmus* še
ši® mėnesius rodo išvežimus 
kurie siekia 
($12,196,820) 
r i e; siekia, Į 
į$Uį7pl, 
prekybos balansą 
(Litų ' (<795,020) 
1925 metais pliekė 
litų («7„351,75O) 
63,132,900 

tčiicvic _ _ __ _ __ __
10,381,600 litų arba $1,038,460.

[FILIS]

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina j Turkiškus

Iggaliojimai - Pas 
1 ir 2 morgičiama

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
/skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų. 

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar» and tubc» 

Hoapital »uc. $3.00

ADVOKATAS
11S. La Šalie St„ Room 2001 

Td. Randolph 1034 — Vai. nac 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedilio ir

Ratnyčios

Lietuva vienu iš visų Balti
jos valstybių tegalėjo parody-. 
ti prielankų prekybos balansą 
už pirmus šešias 1924 m. mė
nesius. Nuošimtims ryšis tar
ne išvežamų ir Įvežamų pre
kių, siekia 117, (sulyginus su 
Lai vijosi 58, Ei Olandijos 68 ir! 
Esi unijos 75. Lietuvos preky
ba su svetimomis šalimis pa
rodo padidėjimą 70 nuošimčiais 
virš 1923 metų. Išvežimas pa- 
sudvigubino vertėje, o įvežimai 
padidėjo 47 nuošimčiais. Pre-

įį A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

h 77 W. Waahingtou St. Roonr 91) 
Tel. Central 6200I CIcaro Utai-ninlco vakare

H 1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5086
| Ant Bridgeporto Seredoj nuo 

6-8 v. v. Kuba toj nuo 1-7 v v.
4 8286 8. Halsted

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas • *

\ Amerikoje ir užsienyje
Prenumerata metams
Pavienis numeris.....

Antrašas;

s —Tas, tas 
rys.

Tarp kitko jos nurodė ir į žiu- 
geidųjį prekybininką, ' sakyda
mos, kad “ir tas buvo sykiu.”

Suimtieji nesipriešino, many
dami, kad nuovadoj dalykas pa
aiškės, o lankymosi “Skirgailos” 
premjeron negali būt inkrimi
nuojamas, kaipo labai baustinas 
nusižengimas.

Beeinant nuovadon paaiškėjo, 
kad moters ėjusios Nemuno 
krantu, jas užpuolę dvejetas vy
rų, ir dvi spėjusius pabėgti, gi 
vieną užpuolikai išžaginę, atėmę 
“skaistybę.”

Nuovadoj sustatytas protoko
las. Moters savo . parodytose

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjr 
Room 1725 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. WuRhincton SL 

Cor Wathjngton & Clark

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir p ar 
davimo dokumentus ir {gaHojtmus.
7 8. Dearborn St.. Td. Randolph 326)

Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki » 
Telefonas lloosevelt 9090 

Namu telefonas Canal 1067

K. GUGIS
ADVOKATAS

t Miesto ofisai 
«27 N. Deurhorn St„ Room 1111-12 

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

8823 So. Halsted SL 
Tel. Boulevard ’ 81 ft

Valandos; nūn 6 ild 8 v. v. Idec- 
*i*ną vakarą, išskyrus ketverg*

NedSlinmia nuo 9 UH\12 ryto >

inr* • •sĮsMĮlpi į ji1 aip,
Nėra Juokai!

DIEGLIAI
Ferdidelis skaičius motinų skaito 

dieglius "reikalingu piktu“. Tai visai 
nėra priprastas dalykus, o dažnai ga
li būti ženklu rimtos ligos.

Diegliam priežasfcių gali būti daug. 
Gali būti todėl, kad perstaiga atvėsi
nai kūdikio valg. Neprisilaikydamas 
laiko penėjimui taipgi kiekio taipgi 
gali būti priežastis.

Tinkamas maistas yru labai svar
bus kūdikiui gaunančiam ilieglius. Ne
tinkamas penėjimas gali sukietinti vi
duriukus, kas savo keliu suteikiu die
glius.

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk ar kus jo pilvuko neveržia pir- 
iniausia/Lai rankutės ir kojukės būna 
šiitui. Dažnai, šilto vandens atsigėrus 
arba šilto vandens bonkų ant pilvu
ko uždėjus, diegliai praeina... Jei tas 
negelbsti, pųsirodavok su gydytoju. 
Nickaė. neduok vaistų, be daktaro pa
tarimo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žin
dukai ir bonkutčs butų švarios, taip, 
kad pilvas negalėtų užsikrėsti.

Pasirenkant kūdikiui niaista vai> 
tok tokj pieną, kuris sąugus ir liuobas 
nuo budingų mikrobų. Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas yra saugus mab 
stas ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo nese
nai gauta gydant nedanenStus vaikus 
su Eaglo Vienu. Mokyklos vaikai ken
tė iu si nuo netinkaiųo maitinimo jš 
svkio pradėjo gerėti su Dagle Pienu, 
Nekuria gavo du syk daugiau svorio 
negu normaliai reikėtų. Je| turi by 
kokia nuožvalgą, kad tavo vaikai nė
ra iki saiko, pradėk duoti jiems kas
dien Eaglę Pienų, šviežius oras, už
tektinai miego, gori papročiai taipgi* 
svarbus. Vaikams reikia duoti Eagle 
Pianą du sykiu į dienų anart kitų 
valgių. Atmiežktdu šaukštu Eagle 
Pieno su trimi-čvertimi puodelio šalto 
yandens. Senesni vaikai mvli jj su giiv 
ger ala. vynuogių ar vaisių sunka, ar 
su kiaušiniu. Ji taipgi patogiai galima 
vartoti nekuriuose virtuose valgiuose.

----- -----
Skaitykit Situs straipsnius kas sa

vaitę ir pasidėkit ateičiai.

KAUNAS. -— Apie tai, kokių 
priemonių griebiasi musų visųor 
rnenBs padugnes, trali pa.linily.ii 
šis faktas;

■ et c *.; A-J l ’'

Reikia pastebėti, kad panašios 
aferos žinomos tik labai ir labai 
kultūringuose c^itruo^e, prie 
kurių ir mes priaugome.

Pilietis P, /(pavardės neminė
siu todėl, ka4 istorija gana ne
švari ir užinteresuotas asmuo, 
kuriam kaltės jokiu budu pri
mesti negalima, figūruoti neno
rėtų) turėjo grįžti iš “Skirgai
los” premjeros apie 2 vai. nak
ties j Šančius. Beeinant pčd’ge- 
ležinį tiltą jį nulaikė porą poli- 
ciįty ū* išklausinėję, kur/einąs, 
pažiūrėję dokumentus, pasakė, 
kad jam reiksią eiti nuovadon.

Čia pat atėjo dar vienas Kau
no pažįstamas prekybininkas, nu 
girdęs, kad suimtas negirdėtai 
baisus nusikeltėlis. Įdomu, juk 
tokį žvėrį pamatyti.

Sulaikytasai norėjo išaiškinti, 
kame dalykas, ir čia jiems besto
vint nuo kranto atėjo trejetas 
apdriskusių moteriškių.

—Ar tas — užklausę policis-

Subatūb Gruodžio Dec. 13, 1924
MILDOS SVETAINĖJ

■ > 314Ž So. Halstėd St.

Pradžia 7:66 vai. vak

Temoje: Civilizaiija 
Pasmerkta

bet milijonai dabar gyvenančių 
nebemirė

kUDIKIv^x 
GEROVes skYRIU^ 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Nedėlioj, 14 d. gruodžio, 
atsibus dviejose vietose;

br. Aug. Takutis kaibes ’ 
CJiicago.je, Mildos svet.^

3142 Šo. Halsted St. ' Į 
.Pradžia 12:15 v. dieną

br.* J. ^Zavist kalbės Roseliand, 
111.. 11145 S. Michigan Avc.

Pradžia 3 vai. po pietųį

Bengia, ir kviečia T. B. $. S. 
Nėra kolektų; įžangą veltui.

Penktadienis, Gr. 12, 192 
—M.. .1 'i ■

sšs**.*. .. , .............

NORĖDAMI
, PIRKTI, PARDUOTI AR MM- 

NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS RUS 

ANT NAUDOS.
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i KORESPONDENCIJOŠI

Pittsburgli, Pa.
SLA. 3-čio Apskričio 

suvažiavimas

Lapkričio 30 d. LMD. Name 
įvyko SLA. 3-čio Apskričio me
tinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 10 kuopų su 37 atsto
vais.

Tvarkos vedėjais išrinkta 
pirm. J. Gataveckas ir rašt E. 
K. Si urmą i Rene. Po tvarkos 
vedėjų rinkimų bolševikai pa
sijuto smagiam upe, kadangi 
jiems pasisekė pravesti savuo
sius nors tik dviejų balsų di
džiuma. Mat da kelių kuopų 
atstovai buvo pasivėlavę, tai 
jiems ir pasisekė, o pribuvus 
visiems delegatams ir vėl mus 
liolševikai pasiliko mažumoje. 
Tik yra jų ožiškas užsispiri- 
mas užvaldyti 3-čią Apskritį 
ir jei jiems priešingoji pusė 
tiek prakaituotų prieš bolševi
kus, tai bolševikams neduotų 
nė išsižioti 3-čiam apskrityje.

Po Apskričio valdybos rapor
tų, priėjus prie neužbaigtų 
reikalų, nutarta leisti ant iš- 
laimėjiino automobilių laike 
baliaus Naujų Metų naktį, ir 
jei bus kiek pelno, tai pelnų 
skirti Našlių ir Našlaičių Bun
da n. Aptarta ir koltą kitų 
mažesnės svarbos dalykėlių.

Kuria bedarbių fondą
Priėjus prie naujų suiinany- 

mų, pirmiausia buvo' įnešta, 
kad 3-čias apskritis organi
zuotų bedarbių šelpimo fondą. 
Šiam sumanymui principe kuo 
ne visi delegatai pritarė, tik 
pasiskirsto nuomonės dėl jvy- 
kinimo šio sumanymo. Vieni 
laikėsi tos nuomones, kad aps- 
kritis paragintų kuopas, kad 
kuopos iš savo liuoso noro 
prie kuopų iždų įsteigtų tam 
tikrą fondų, iš kurio butų ga
lima šelpti savo netekusius 
darbo narius* arini ištikusius li
gai, ar kitai kokiai nelaimei; 
ir užvis svarbiausia tai iš to
kių fondų butų galima apmo
kėti tų narių mokestis į SLA. 
Kili gi laikės tos nuomones, 
kad Apskritis įsteigtų tokį fon
dų. Didžiuma balsų ir priimta 
liko, kad apskritis steigtų tokį 
fondą;1 taipjau nutarta, kad 
kuopos liuosnoriai mokėtų į tą 
fondą, v •*

Bolševikai su klerikalais
Antras* nutarimas, tai kad 

apskritis jat^nantį pavasarį 
surengtų prakalbų maršrutą 
visose kuopose.

Trečias kiek svarbesnis įne
šimas, tai išnešimais protesto 
rezoliucijos prieš Lietuvos kri
kščionių valdžią už atėmimą 
stipendijos iš Mariampoles Re
alus Gimnazijos ir už perse
kiojimą Lietuvoj pažangiųjų 
mokytojų. Pirmiausia už re
zoliuciją kalbėjo .L Virbickas, 
nurodydamas, kad- Lietuvoj 
klerikalų valdžia atėmė stipen
diją MariampcdėS jGImnazijaH 
vien dėlto, kad šioji mokykla 
yra pažangi ir ne po klerikalų 
globa. Antras kalbėjo S. Ba- 
kanas už rezoliuciją prieš kle
rikalų valdžių, pažymėdamas, 
kad SLA. 3-Čio Apskričio yra 
pareiga išnešti protesto rezo
liuciją, nes SLA. yra sudėję | 
didžiausią auką dėl Mariampo-, 
lūs Realūs Gimnazijos. Po Ba-; 
kano kalbos gauna balsą J. Ur

bonas, 152 kp. atstovas; padar
ko karštų prakalbų prieš rezo
liucijų. Pasak jo, nereikia jo
kių rezoliucijų, nė protestų; 
nes esą ir gerai, kad Lietuvos 
žmones persekioja klerikalai, 
kam jie esą nesukyla; ir jei 
j uos; esą da daugiau klerikalai 
persekios, tai gal ir sukilsią, 
o tada nereikėsią jokių rezo
liucijų. Be to esą SLA. orga
nas ‘Tėvynė” rerniąs klerika- 
’us, tai esą butų juolunga pro
testuoti prieš klerikalus. Kiti 
taip vadinami bolševikai irgi 
na našiai išsireiškė, kad nerei
kia jokių rezoliucijų. Žinoma, 
’iems buvo nurodyta, kad jie' 
ne tiesą sako, kad “Tėvynė” | 
buk remianti klerikalus ir kad 
:ie nemoka atskirti Lietuvos 
valstybės nuo valdžios*. Po ap
kalbėjimo eita prie baisavipųi 
r didžiuma balsų buvo už re- 
mliiicijų, prieš keletą bolševi
kiškų balsų. I

Pasirodo, kad bolševikai yra 
*»ana geri prieteliai Lietuvos 
klerikalų valdžios ir Lietuvos 
klerikalai turėtų jų neužmirš
ti už jų tokį bendradarbiavi
mą. Kiek aš žinau, tai jau ne 
firmas bolševikų pasitarnavi- 
nas Lietuvos klerikalams. Ka
la pažangiosios draugijos kėlė 
'•rotestusi prieš registraciją, tai 
bolševikai buvo priešingi tiems 
rotestams. O kada tie protes

tai privertė Lietuvos valdžią 
itšaukti tą registraciją, tai bol
ševikų kalbėtojai važinėdami 
7irėsi, kad lai jie savo protes
tais ir privertė Lietuvos val
džią panaikinti tą registraciją.

Bolševikai puola. S. Bakaną
Skundas prieš S. Bakaną, 

kaipo apskričio raštininką, iš 
Carnegie, Pa., 128 kp. Bol'še- 
zikai buvo atsivežę tą skundą 
nrieš Bakaną. tik ant jų nelai
mės. lai nū palys skundėjai 
ledryso Jialsuoti už skundą ir 
kundas v iv n tad' .tai liko atidė

tas į šalį. Mat Bakanas tai 
lidelis kaulas bolševikams*. Pa
ul jų supratimą, jei ne tas ne

labasis Bakanas, tai jie jau 
•enai butų 3-čiam Apskrityje 
’vykdinę bolševikišką revoliu
ciją. Reikia gi pasakyti, kad 
Bakanas turbūt yra daugiau- j 
ia spėkų padėjęs dėl SLA ir 

dėl 3-čio Apskričio ir kiek 
man žinoma, tai ir 3-čias Ap
skritis yra suorganizuotas tik 
pasidarbavus S. Bakenui, taip- 
tau J. Dr. Baltrušaitienei, J. 
Baltrušaičiui, S. Kirminui ir 
kitiems pittsburghiečiams. Ro
dės, tai buvo 1911 metais, o 
Bakanas da ir po šiai dienai 
tebesidarbuoja 3-čiam Apskri
tyje, tai žinomas daiktas, kad 
Bakaną “iškikint” nėra taip 
lengva, nes SLA. nariai kurie 
linki gero dėl SLA moka įver
tinti gerus darbus dirbančių 
dėl organizacijos. j

() gal kam bus įdomu su
žinoti kame Bakanas prasižen
gė prieš Garnegies bolševikus 
ir ką bolševikai turėjo Surašę 
Į savo skundų ant Bakeno? O 
gi kam Bakanas buk sauva
lių i rengęs Apskričio vardu 
Butėnui koncertą ir buk ne
sąs užtektinai veiklus, buk 
ne išsiuntinėjęs kokias ten blan-

/' 1 . .......................... . ■ ■*■
rel lafayette 4228

• Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

<228 W. M-tb St„ Chicago, UI. ------- . - — >

kas ir ką kitką neatlikęs. O 
kaip reikėjo, pasirodė, kad 
Apskričio komitetas buvo nu
taręs ne tik Butėnui koncertą 
įrengti, bet ir su kitais artis
tais susižinoti ir jiems patar-

lalkas, kada bolševikams Teinanti rengime. O kad apskri
tis surengė sėkmingą Butėnui kės rausti už savo tokius kvai- 
koncertų, tai bolšęrvikų Žvilgs- lūs išsišokirpus. 
niu didžiausias prasilenkimas r----
Tai daugiau negu juokiriga ir 14 vai. po plet 
aš esu tikras, kad ateis toks

Suvažiavimas užsidarė apie

Delegatas

Didžiausios Vertės

KOKIE KADA NORS BUVO PASIŪLYTI MIESTE CHICAGO.!

SUBATOJE IR NEDELIOJE PAS
Frank & JosepKs Clothing Co.

Tikri Worumbo overkautai, (t* p-r> į"*f\Jssb $85.00 vėrtes už <pD^.DU

Isaae Car Miltoif Milton’s, (h O H f? A 
$65.00 vertės už

KWL Mes nupirkome visą staką nuo vieno išdirbėjo irĮ&uA mes galime parduoti juos pigiau negu olselio kai-
ĮlįiM nomis. uffl Ii j! '
ĮBU K J Apsimokės jums atvažiuoti i iš bile kokios dąlies 
MI miesto.
H i . tĮįĮffi Į $30,00 iki $35.00 jus galite sutaupyti ant kiekvieno 

o verkauto.
Atvažiuokite anksti kol mes turime jūsų mieros. Jie 
nebus ilgai. ’
Jei jie nėra tokie kaip mes garsiname, mes grąžin
sime jūsų pinigus. ■

* ■ ■ ■ ■ ■ ' ' ' k

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

Frank&Joseph Clothing Co
3401 W. Roosevelt Road , at Homan Avė.

West Sides vadovaujanti rubę krautuvė 
Mes turime 10 geriausių išdirbėję rubus.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $ 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

................ /Apskritis........ >.

turi gaut Lietuvoj litais ... (jei nori

Siuntėjo parašas

Adresas

VAIKŲ REIKALAVIMAS
Astuoni iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

kaulus arba kitoje formoje neužtektinai maisto jie rei
kalauja ir turi turėti cod-liver oil kasdien formoje

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

SCOTT S EMULSION
Tai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės kurios išsidirba 
į stiprumą. Jis taipgi turi savyje daug vitaminų 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų.
Duokite savo vaikui Scott’s Emulsion. t

Bcott & Bowtw, Bloomfleld. N. J. 24-85

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

50 litų ....................
100 litų ....................

Paštu
.... $5.75 ......
.... 10.75 .....

Telegramų 
. ............... $6.25 
.................. 11.25

600 litų .............
700 litu ...........

Paštu 
........... $62.00.   

............ 72.25 ...Z...

1
Telegramų 

............. $62.50 

.............. 72.75
200 litų .................... ....21.00 ...... ................. 21.50 800 litų ........... ............ 82.50 .......... .............. 83.00
300 litų .... L..... . .... 31.25 ...... :................ 81.75 900 litų ........... ............. 92.75 ......... .............. 98.25
400 Utų .................... .... 41.50 ..... .................. 42.00 10°0 litų ............. ........... 103.00 ........... ............. 103.50
500 litų .................... .... 51.75 ...... .................. 52.25 5000 litų ............. ........... 514.00 ........... .... . 514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, - Chicago, Illinois

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENI
AKUŠERKA

<101 So. Halsted SU kampas 31 ga> 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Penneyl 
ranijoa ligon > 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
še ligose prieš 
gimdymą, laike 
giipdyruo Ir p< 
rimdymo.

Už dyką nata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reiks 
tuose moterimi 
(r merginome 
kreipkitts o ra 
■dte pagelbą.

Valandos nu-
8 ryto Ud 1 p< 
pietų, nuo 6 iki'
9 vėl. vakare.

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu Icenti galvos skaudėjimą, 

įei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
Ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VA1TUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel. Blrd. 3138 
M. Woitkewicr-

BANIS 
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
a sėkmingai pa- 
amauju motė
mis prie gimdy- 
no kiekviename
atsitikime

■'žiurčjimą. Duodu 
[patarimus mote
rims ir mergi-
noms flykai.

3113 South 
Halsted St.

«<LHERZMAN"®*]
-Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vailty pagal nau 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W 
i8th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Carai 
3116. Nakti 
Drexel 0960 

Bouievard 4186
8410 So. Halsted St.

Val.t 9—10 A M ir po 8 vai. vak 
Speclal: Nedelioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Bouievard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

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

1545 West 47th St, i
Phone Bouievard 7589 i

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

1046 Mllvaukee AveM kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

------------- I-----------

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modemišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė. ’

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedalioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Ave^ 

CHICAGO, ILL.
V- >

LIETUVIU ŪAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* Bouievard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago. 1)1 

-- - - -----

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto, 

nuo 5:30 Iki 7:80 vakare

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan Chicago.
Telephone 

Bouievard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 r&l. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai vakare

✓

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

<442 So. JVeatern Avė 
Tel • Lafayette 4146

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, lllinob 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką It 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai po piet 
Telefonas Midway 2889

l'eiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėhomis nuo 10 

iki 12 dieną.

yi>A i^'U'" . "T , ..............................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Bouievard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dainą, nuo ,6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Bouievard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų Vyrišką 
vaiką ir visų chronišką ligą 

>>fieae: 3103 So. Halsted SU Caicagu 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak No 
dčliomifi ii šventadieniais 10—12 dien

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

abejoji akimis, pasileraab 
A. R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. Bouievard 6487
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas <7-to. am 

lubu
i. ...................7

I

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slapti ligi
Gydo su pagelba naujausių metodą

X-Ray Spinduliai
Ofisai* 18S0 So. Ashland Are. ant 

▼iria u h Auhland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Are.
Kampas Sacramento Are.

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

Dr. J. W. Beaudette
_________________ ___ _______ ____________1
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Ttlephone Roosevelt 850fl

škas ‘izmais* ”. Jo autorius Ju
lius Švitra. >

žinote, kurį “izmą” p. Švitra 
apšaukė esant “banditišku”? - |

Nu-gi socializmą! Ir tai, kaip 
tik tą socializmo teoriją, kurią 
skelbė Karolis Marksas.

Pamatą tam, kad apšaukus 
“banditizmu” Markso socializ
mą, p. Švitra rado sekančioje iš-

• \ traukoje iš “Naujienų,” kuriojeSubacriptioD Ratesi 
!8.w0 p«i yftartB Canada ? . 
|7 00 oe» year outuide d chicago. išdėstoma marksistinio socializ- 
88.00 pei year in Chicago 

Hc per copy.

Entcred m Second Clasr Matter 
darch I7th. 1914. at the Post Office 
d Chicago. III., undar th« act of 
Vlarcb 2nd, 1879

Prezidentas Coolidge pa
reiškė, kad jisai nesikišiąs į 
atskirų šteitų kovą dėl su
manytojo konstitucijos am- 
endmerito apie vaikų darbą. 
Po “neutraliteto” priedanga 
jisai “tuo budu atsisako rem
ti gerą sumanymą, kuriam 
jisai pats yra viešai išreiš
kęs savo pritarimą.

P-as Coolidge laikėsi 
“neutraliteto” jau tuomet, 
kai jo valstijoje, Massachu- 
setts’e, godus fabrikantai ir 
kardinolas O’Connell vedė 
agitaciją prieš amendmento 
patvirtinimą. Amendntento 
šalininkai toje valstijoje pra
šė prezidento, kad jisai pa
remtų juos. Bet jisai atsisa
kė, ir reakcininkai, apmul
kinę piliečius, laimėjo.

- i >

irTrrorENOT, crosgB, m.
f 

tvarkoje, turės būt pamatas ir 
socializmo tvaikai. Socializmo 
tvarka bus demokratybės įvyki- 
nimas ne tiktai politikoje, bet ir 
industrijoje.

Kad socialistai šitaip mario Bet diktatūrą socialistai juk at-t 
apie tą busimąją tvarką ir kad meta. Jie stoja už tai, kad pra-» 

valstybės ribose esančių žmo- jie už tai kovoja, tai rodo ir tie mones socializmo tvarkoje Vai
nių ir pavesti juos valstybės praktiški socializacljos sumany-; dytų bendrai tie žmonės, kurie 
kontrolėm O pačiais didžiu- mai, kuriuos socialistai įvairiais 
liais valstybes valdonais ir laikais buvo įnešę ir gynė parla- 
mažesniais komisarais, na, ži- mentuose (Vokietijos, Austri-

1 nomas daiktas, kad tprės būti jos, Anglijos).
ne kas kitas, kaip tie visi soči- Apie visus šituos dalykus te- 
alistų partijos godus ir atkak- čiaus (“Vienybes” bendradarbis 
lųs lyderiai ir jiems ištikimi apsimeta nieko negirdėjęs. Tas 
gabesni eiliniai nariai. Kitaip, šalis, kuriose socialistai stovi 
tai nebus ‘hiokslinis socįaliz- arčiausia prie savo tikslo pasie- į . 
mas’.

“Tai toki s banditizmas yra 
vadinamas ‘moksliniu socializ
mu’ •”
Kaipo pavyzdį to “banditiz

mo”, įvykinto praktikoje, “Vie
nybes” bendradarbis nurodo so
vietų Rusiją, kur <

“apart komisarų,' biržos spe
kuliantų ir kitokių bolševikiš
kų budelių batą laižančių veid
mainių, žmonija neturi nė tiek 

• teisių, kiek viduramžiais
(? N. Bed.) jų turėjo B0’ merCiją) 0 paskui, kaip aršiau

si “banditai”, viską paimti. Tą 
“banditišką” socialistų tikslą ji
sai piešia taip, kad jie, girdi, 
“planuoja vienu užsimojimu (?) 
atimti turtus netik nuo kurio 
pavienio žmogaus, kompanijos, 
korporacijos, sindikato ar trus
to, bet nuo visų valstybės ribo
se esančių žmonių ir pavesti 
juos valstybės kontrolen”.

čia yra, pirmiausia, viena 
stambi lųelagystė. Socialistai ne
ketina paimti ar atimti visų 
žmonių turtus. Kiekvienas žmo
gus, kuris yra bent šį-tą girdė
jęs apie socialistus (o Julius 
Švitra, net pats ilgokai buvo so
cialistas!), žino, kad, kuomet so
cialistai kalba apie nuosavybės 
pakeitimą,’ tai jie turi omenėje 

| tiktai gamybos ir komunikacijos 
priemones, t. y. tiktai tuos daik
tus, kurie yra reikalingi pramo
nei ir susisiekimui

“Bet socialistai”, sako jisai, 
“eina dar toliau, ir už bandi 
tus. J'iė planuoja- vienu užsi
mojimu, atimtį; turtus netik 
nuo kurio pavienio t žmogau^, 
kompanijos, korporacijos, sin
dikato ar trusto, bet nuo visų

menintosios dirbtuves pateks į 
socialistų rankas, butų galima 
sakyt tiktai tuomet, jeigu socia
listai stotų už savo partijos dik
tatūrą (kaip Rusijos bolševikai).

Penktadienis, Gr 12

Sovietu Rusijos Pramonė
fTeulnyt)

Toki pramonės konjunktūra sijoj priseina nuolat nedavalgiu- 
labai neigiamai atsiliepia į dar-|siems būti, o tas iš savo pusės 
bininkų padėtį. Sovietų Rusijoj žymiai atsiliepia į darbo produk- 
š. m. III — I (oficialus N. K. T, | tingumą, kuris “Gosplano” ofi- 
Gindino pareiškimas, “Ekonomi- daliniais daviniais buvo: 
českaja žizn” 193 NrĄ darbo 
biržose buvo įregistruota bedar
bių 1,300,000 žmonių. Iš to skai
čiaus pramonės darbininkų 25%, 
tarnautojų 35%, juodadarbių 
26% ir t. p. Tarpe pramonės efer 
bininkų bedarbių buvo ir aukš
tos kvalifikacijos žmonių, dirbu
sių pramonėj ilci 15 mietų. Darbo 

iomišariatas deda pastangas,
ad. beht 20% bedarbių gautų 
"'lipas, o kas gi lieka kitiems

jose bus užimti, ir |ie, kurie pra
monių vaisiais naudosis, t. y. ga
mintojai ir vartotojai, — bet ne 
kokia nors politine partija arba 
valdžia.

Metai ! Vidutinė vieno durb. j prieškarinės 
| . brutto produkcija p produkcijos 

i-ubliais i nuoSlrfi.

| 100
j 2K,0
[ 61,1
I 63,3

mo esme:
“Markso mokslas aiškina, 

kad socializmas tegali įvykti 
tiktai, 'kaipo ekonominio vi
suomenės plėtojimosi rezulta
tas. Reiškia, kol visuomenės 
plėtojimąsi nėra pasiekęs tam 
tikro, gana augšto laipsnio, 
tol socializmas negali būt įvy
kintas, kad ir čia dar taip 
stengtumės jį vykinti.

•‘Rujnja buvo ir tebėra eko
nominiu Atžvilgiu labai atsi
likusi šalis; todėl, sekant Mar
kso mokslu, joje dar negalima 
steigti socializmą. Bet Leni
nas mėgino jį steigti. Jisai, 
vadinasi^ elgėsi, kaipo utopi- 
ninkas, o ne kaipė marksinin- 
kas. Ir jam nepasisekė.” 
Kame gi čia* “banditizmas”?
Ta ištrauka yra paimta iš 

straipsnio, tilpušio “Naujienose” 
sausio 28 d. 1924 m.

Labai gerai, kad p. Švitra ati
džiai skaito “Naujienų” straips
nius ir, padaręs iš jų iškarpas, 
pasilaiko beveik per ištisus me
tus. Bet nuo pereito sausio mė
nesio iki dabar jisai, rodosi, ga
lėjo sugalvoti rimtesnių argu
mentų, negu tie, kuriuos jisai iš
kelia savo kritikoje.

Kokiu budu jisai surado “ban
ditizmą” aukščiaus paduotoje ci
tatoje? Paklausykite, ką .jisai 
pasakoja:

“Vadinasi, ekonominį visuo
menės plėbųj imąsi turi išauk
lėti ir ištobulinti privatiniai 
kapitalistai (? “N.” Red.) da
bartinėj kapitalizmo tvaiko j. 
Jie turi išbudavoti visus fab
rikus, išrasti, ištobulinti ir

Ekonominis plėtojimąsi ir
. kapitalistai

‘ i l z

Taigi, Švitros pasalia, kad so-

1913 Į 
1920^21
1921- 22
1922- 23

2163 
62^ 

1105 
1366

mos vergai!”
Švitros “logika” ir faktai.

Švitros tvirtinimas, kad bol
ševikiškos Rusijos tvarka tai 
esąs įvykintas praktikoje “mok
slinis socializmas,” aiškiai rodo, 
kad jisai visai neturi logikos.

Savo straipsnio pradžioje jisai 
juk citavo “Naujienų“ y žodžius, 
kad tokioje ekonominiai atsili
kusioje šalyje, kaip Rusija, soci
alizmo įvyki nimas kolkas yra 
negalima. Tų žodžių teisingumo 
jisai nė nemėgino užginčyti. 
Reiškia, jisai sutiko, kad tas, 
kas dabar yra įvykinta Rusijoje, 
visai nėra socializmas (marksis
tinėje prasmėje). O paskui jisai 
Rusijoj tvarką vadina marksis
tinio (mokslinio) socializmo pa
vyzdžiu !

Toje pačioje citatoje, kurią 
musų “kritikas” ima, kaipo tei
singą marksistinio (mokslinio) 

1 pagaminti įvairių įvairiausias socializmo idėjos išdėstymą, yra 
mašinas, nutiesti geižkelius, pasakyta, kad socializmas tega- 
iškasti tunelius ir kanalus, iŠ- Ii būt įvykintas tiktai tenai, kur 
budavoti tiltus ir laivus, išbu- visuomenės plėtojimąsi yra pa- 
davoti milžiniškus nuėstus de
besius siekiančiais namais, iš
auklėti ir ištobulinti komerci
ją ir komunikaciją, išauklėti 
ir išlavinti net ir pačią darbi
ninkų klasę, kad kiekvienas 
inžinierius, mechanikas, ama- rėjęs patikrinti, kaip socialistai 
tninkas, specialistas ir šiaip eina prie savo idealų įkūnijimo, 
paprastas žmogus žinotų savo tai jisai butų turėjęs žiūrėti ne 
darbą, vietą ir visas kitas jį pusiau-barbarišką Rusiją, bet 
draugijines pareigas, žodžiu, i tas šalis, kuriose ekonominis 
privatiniai kapitalistai (? plėtojimąsi yra pasiekęs augšto 
“N.” Red.) turi išrasti ir išto- laipsnio — į Angliją, Vokietiją, 
bulinti visas įmones gamini- Švediją, AustrijąTr t.t. Tose ša
mui turtų, pagaminti ir su- lyte greta su augštu ekonomi- 
krauti juos, ir abelnai apru- niu išsiplėtojimu yra ir stiprus 
pinti visuomenės gyvenimą vi- socialistinis judėjimas (kuomet 
somis moderniškiausiomis rei- Amerikoje, pav. pastarasis yra 
kmenimis ir patogumais. Ir atsilikęs), ir socialistai 'tenai 
taip, vadinasi, iškelti visuome- jau turėjo progos gana aiškiai 
nes plėtojimąsi iki gana augš- parodyti, kokiu keliu jie ketina 
to laipsnio (galės davaryti net eiti į socializmo tvarką.
iki augščiauslo, tas nieko ne- A-r socialistai tose šalyse dar 
kenks, ir socialistai prieš tai darė arba mėgino daryt ką nors 
neprotestuos). Ir galų gale, panašaus į “banditizmą”? Ar jie 
kada bus absoliučiai viskas plėšė žmonių turtą, kad patiems 
gatavai įrengta ir sistemačiai juo pasinaudojus? Ai’ jie nai- 
siitvarkyta, tada jau bus gali- kino žmonių teises, kad įsteigus 
ma pradėti vykinti socializmą, savo despotizmą?
Tada ateis socialistai su sa- Nieko panašaus. Tose šalyse 
vuoju programų ir. kur bus socialistai stengėsi ir tebesisten- 
galima, tai desperatiškai gia pavartoti savo jėgas tam, 

< ? Red.) tsuw.į«ituotų did- kad pakeitus despotizmą, demo-
žiumos žmonių balsavimo ke- krąūJa (kovot už respubNką Vo
lių, (o kur nebus galima baisa- kielijoje ir Austrijoje), kad pa
vimo, — tai smurtu keliu) pa
ims viską į savo Partijos (M- 
suomeniškas’) rankas ir tada 
jau prasidės mokslinio so 
cializmio v viešpatavimo die» 
m*.”
Lygiai taip, girdi, protauja ir 

kiekvienas banditas. Nes ir ban- 
Bet gal tfu yra prasima- ditas žinąs, kad iš žmogaus gali

ma atimti turtą tiktai tuomet, 
kai jisai yra j j sukrovęs.

Šerenga- Pruseika- Vaba
las giriasi “Laisvėje”, kaip 
jisai renka aukas savo par
tijos spaudos palaikymui. 
Sako:

“Penki žmonės jau man 
davė po penkinę, o kiti 
skundžiasi neturį pinigu. 
Aš tam nelabai tikiu....

“Trys biznieriai man 
davė po penkinę. Mes ga
lime remti tuos biznierius, 
kurie mus remia, o tiems, 
kurie mus neremia, drą
siai galime parodyti špy- 
gą”
Reikalaut aukų ir “drą

siai” rodyti špygą tiems, ku
rie jų neduoda, tai yra tie 
“revoliuciniai metodai”, ku
riais komunistai Amerikoje 
žada iškovot “geresnę atei
tį žmonijai”. Kolkas jie tais 
metodais pasiekė tiktai to, 
kad keletas šimtų nachalų i/ 
šarlatanų įsitaisė sau progą 
gyventi, nieko naudingo ne
veikiant.

siekęs “tam tikro, gana augšto 
laipsnio”. Rusija gi to laipsnio 
dar toli gražu nėra pasiekusi. 
Taigi yra nesąmonė dabartinėje 
Rusijoje ieškoti socializmo įvy- 
kinimo. Jeigu p. Švitra butų no-

Tautų Sąjunga, sako no
rinti prispirti Lietuvą, kad 
ji užmegstų draugingus 
santykius su Lenkija. Savo 
reikalavimą Sąjunga rem
sianti tuo, kad Lietuva pri
žadėjus taikytis su Lenkija, 
kuomet Lietuvai buvęs pa
vestas Klaipėdos kraštas.

Jeigu šita žinia yra teisin
ga, tai Lietuvos valdžia pa
šiepė nuo visuomenės tas są
lygas, Kuriomis ji gavo Klai
pėdos kratą. Apie tai, kad 
Lietuva butų sutikusi “už
mokėti” už Klaipėdą susitai
kymu su lenkais, iki šiol val
džios pranešimuose nebuvo 
minėta nė žodžio.

kimo, jisai visai ignoruoja; vie-į Taigi, Švitros pasalia, kad so-1 
toje to, jisai keliauja “mokslinio cialistai ketiną apiplėšti; yisus 
soutunzino pavyz.uz.iu itisnuv žmones ir pasigrobti jų turtus, 
bolševikiškon Rusijon, kur vai- yra kvailas prasimanymas, dau- 
džia socialistus žudo Soloveckų giaus nieko. •' kt

Bet jisai turi dar vienų dide- K.ltl®m.s,neiš6jimai I
lį “argumentą” prieš socializmą. darytlek sušvelm-| 1920-21 m. laike 9 mėn. 46,7 

Į Jam gaila kapitalistų, kuriuos 
1 tie “banditai” socialistai esą pa
siryžę nuskriausti. Tik pagalvo
kite, koks neteisingas likimas 
yra rengiamas jiems: jie turės 
statyti fabrikus, išradinėti ir to
bulinti mašinas, tiesti geležinke
lius ir kasti tunelius, statyti 
milžiniškus miestus ir pripildy
ti juos visokiomis gerybėmis; ir 
kuomet jie visa tai padarys, tai 
ateis socialistai ir — viską “at
ims” iš jų!

Kad tai išeina iš Markso te-, rios proletariatas 
orijos, tai “išvedė” savotišku 
budu iš “Naujienų” straipsnio 
ištraukos ponas “kritikuoto
jas”.

I Musų straipsnyje buvo kalba
ma tiktai apie “ekonominį plė
tojimąsi”. Mums nė į galvą ne
buvo atėjusi tokia mintis, kad 
ekonominis plėtojimąsi tai yra 
tas pats, kas kapitalistų veiki
mas. Ir mes negalėjome many
ti, kad tokia mintis ateis į gal
vą kam nors kitam. Nes juk ir 
mažas vaikas žino, kad stato 
dirbtuves, daro mašinas, tiesia 
kelius, kasa tunelius — ne kar 
pitalistai, bet kapitalistų pasam
dytieji darbininkai!

nei ir susisiekimui — žemę, gam- ( Pamatinė kapitalizmo tvarkos 
tos turtų šaltinius, kasyklas, fa- žymė yru ta> kad tvarkoje 
brikus, geležinkelius ir panašius darbas vis labiaUs skiriasi nu0 
dalykus. Tuos dalykus šiandie nuoSavybės. 
valdo tiktai dalis žmonių. Kiti ; - - - - 
gi žmonės, kurių yra dauguma, kįaj prįkiauso ne jiems. Kapi- 

’talistas nedirba, bet jisai pasi
ima darbo vaisius. Mokslininkai 
daro išradimus, bet tuos išradi
mus nuperka nuo jų kapitalis
tai ir suvartoja savo naudai. 
Darbininkas pats turi žiūrėt, 
kaip išsimaitinus ir užauginus 
savo šeimyną, bet, kai darbinin
ko vaikai užauga, tai jų darbo 
jėgas sunaudoja pelno darymui 
kapitalistas.

i Julius Švitra gi dabar mums 
'pasakoja, kad kapitalistui turi 
priklausyt ne tiktai pelnas, ku
ri jisai ima iš darbininkų dar
bo ir mokslininkų išradimų, bet 
ir kreditas. Kapitalistas viską 
daro; jisai, girdi, net pačius dar
bininkus išauklėja ir išlavina! Ir 
kaip gali kas nors drįsti, plar 
nuoti, kad tai iš jų “atėmus?’ 

Jeigu kapitalistai yra tokie 
žmonijos “geradėjai”, kaip yra

socializmo” pavyzdžių ieškot

Salų katorgose! Ką jisai tuo 
budu nori apmonyti — save ar 
kitus ?

Kapitalistų “ekspropriacija” >
Švitra labai piktinasi tuo, kad 

socialistai ketina laukt, kol ka
pitalistai išplėtos ir ištobulys 
pramonę, komunikaciją ir ko-

Darbininkai dirba 
įvairiais įrankiais, bet tie įran-

nymas. Lauksime, kol daly' 
kas paaiškės.

_U_M.-T ■- — -iimr -r— ------ — .»■»»■! «. ■■■ «~w

Apžvalga
__  r . x - -Į, - j* t.. n f r<

lengvinus mokesnių naštą be
turčiams (sumažinus išlaidų ka
ro reikalams ir panaikinimas 
muitų importujamiems maisto 
nroduktam Anglijoje, prie Mao 
Dęnaldo valdžios; militarijęmo 
griovimas švėdijoje, prie Bran- 
tingo valdžios) ir kad pataisius 
ekonominę padėti darbininkams 
(kova už įstatyminę 8 valandų 
darbo dieną ir Lt.).

| Švitra gal pasakys, joge i so
cialistai tose šalyse taip elgiasi 
tiktai dėlto, kad jiems tenai dar 
nepavyko paimti visą galią j sa-

“Vienybės” bendradarbiui te- vo rankas: kuomet jie įsigalės, 
Čiaus dar ne gana to, kad jisai tai ims kitaip elgtis. Bet tąi bu- 
socializmą stato ant vienos len- tų visai melagingas priekaištas, 
tos su banditizmu. Jisai tvirtiną, £Jes socialistai laikosi to nusi- 
kad socialistai net aršesni už statymo, jogei demokratybė, už 
banditus! kurią jie kovoja kapitalizmo

Socialistai esą aršesni ir už ban 
elitus! i /*ci

SOCIALIZMO “KRITIKAS”
* “Vienybė” įdėjo ilgą straipsnį 

bii rėkiančiu antgalviu ‘Tkmditi-

Į tą produktingumo sumažėji
mą atsiliepia ne tik nuolatinis 
badavimas, bet ir 1) darbo drau
smės sumažėjimas, dėl kd dažnai 
neišėjimai į darbą:

F 
nūs bedarbes klausimų, norima Šventas 4,9 petstov. ir 49,2 neiš
dirbančius darbininkų šeimos gjjmai.
narius paleisti ir jų .vieton pri-, 1921—22 m. laike 9 mėn. 47,4 
imti bedarbius, šis projektas mu šventės 3,7*perstov. ir 49,0 neiŠ- 
ša daugiausiai į moteris — dar- ėjimai.
bininkų žmonas'ir dukteris. Pa-, 1922—23 m. laike 9 mėn. 46,6 
staruoju- laiku užginta viršnor- šventės 12 perstov. ir 30,1 neiš- 
minis darbas, kad tuo išnaudo-' ujimai.
jus didesnj darbininkų skaičių. 
Bet visos tos priemones mažai 
tegelbsti ir bedarbes klausi
mas Sovietų Rusijoj stovi labai 
aštriai, ypač turint šių metų 
nederlių galvoje. Anglijoj, kil

savo skai
čium yra žymiai didesnis kaip 
Sovietų Rusijoj, pastaromis ži
niomis einant, bedarbių skai
čius siekia tik 1,000,000 žmo
nių; jų padėtis yra geresnė, 
nes jie gauna pašalpas arba iš 
valdžios, arba iš sato profesi
nių organizacijų.

metais—219,5 
metais—254,9 
metais—266,2;

Vis* per metus buvo dirbama 
dienų.

1920— 21
1921— 22
1922— 23

2) darbo laiko sutrumpinimas, 
sulyginėk su prieškariniu; Dar
bo kodekso, 94 sfr.sdarbo dienos 
ilgumas suaugusiems — 8 va
landos,’gi neturintiems 18 metų 
— 6 valandos (D. Kod. 95 str.), 
be to dar kiekvieną savaitę 42 
valandos paeiliui poilsio (D. Kod. 
109 str. ; 3) darbo neorganizuo
tas išnaudojimas, blogas įmonių 
administracinis valdymas ir t. p.

. i . - , - Darbininkų uždarbio ir jų pro-
promanę, sudato 6<j% prieška- Juktyviškuino nuošimčiai (suly
dino ( hkonomičeskaja žižn gjnus su 1913 metais) yra maž-

uždarbis, bendrai!; - imant visą

rinio ( Ekonomičeskaja žižn gjnus su 1913 metais) yra maž- 
š. m. 1-VI, 198 Nr.). las už- ^aUg vienodi, bet jeigu pažiūrėti 
darbis yra ne visose vietose ir į pramonės produkcijos kainas, 
ne visose pramonės šakose vie- jos yra gymiai aukštesnės, t.

p.: jei 1913 metų pramonės ga
minių į rinką išleidimo kaina 
100, tai

nodas:' , ' ' <
I. Mėnesinis pramonės dar

bininkų uždarbis bendrai visų 
pramones šakų.

prekybiniais rubliniu 
(tovarnich rnbliach)

tų daiktų neturi.
Augštai išsiplėtojusioje kapi

talizmo tvarkoje dauguma žmo
nių turi tiktai tą, kas reikalin
ga jų kasdieniniam gyvenimui 
(ir tai, gana skurdžiam) — ke
letą'sutaupytų dolerių, šiek-tiek 
maisto, rubus, gal-but sklypelį 
žemes su gyvenamąja trioba ir 
t. t. Socialistai niekuomet nesa
kė, kad šitie daiktai turi perei
ti į visuomenės rankas. Ką vi
suomenė su jais veiktų?

Sociabstai nori suvisuomenin
ti gamybos priemones, o ne var
tojimo daiktus. Ir iš tų gamy
bos priemonių butų praktiška 
paimti į visuomenės rankas tik
tai stambinsiąs, bet ne smulkias 
dirbtuvėles arba mažus faime- 
rių ukius. Tąigi pas socialistus 
kalba eina tiktai apie kapitalis
tų “ekspropriaciją”. o ne apie 
visų žmonių turto atėmimą, kaip įsitikinęg “Vikybės” bendradar-, 
meluoja p. Švitra. I bis, tai keista, kad jisai nepa-:

las ponas ‘ kritikas’, be to, bkei5įa visus darbininkus “ne-

I voje Į gub.
| Mnsk’l Petrapilio Vidutiniai 

visoj Rus.

II. Mėnesinis 
pramonės 
visoj Rusijoj:

1913 metais 25 ’| 32 ! 22
1922 8au8. in. 8^ 8.7 5.9
— ge£. m. 12,2 9,9 7,4
—’ apnl. m. 14.4 13,6 8,4
1923 haua. m. 19,1 19,1 11,3
— geg. m. 21,0 20,0 12,0
— spalių nt. 25,0 26,3 15,3

uždarbis sulig 
šakomis vidutiniai

! l“r>urujru>6 j 1823 ni| Į 1823 m. j
Bakas Į X/X j 1/X
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1013 m. eauii. m. 83,0 17.1 20.0 30,0 15,1
1928 ui. aauZ ik 11,7 9.4 11.9 18,8 149
1923 m. rūgs. tu. 15,7 9.3 14 4 18,1 16.8

choziaistvo”
> 1

“Socialist.

9—10 Nr. 1923 m.)

turi žinoti, kad ir kapitalistų ia- atimama kapitalistų nuosavy-(larbininkų uždarbis, sulyginus 
bukus, kasyklas n t. t. be”, — nes juk privatiniai ku- su praeitų metų spalių mSnesio
štai siūlo ne tiesiog atimti, bet pįtalistai, pasak jo, “išauklėja uždarbiu, padidėjo apie 5%. Kad 
paimti su atlyginimu, t. y. at
pirkti.

Pagalios, šiandie nerasite nė 
vieno protaujančio socialisto, 
kuris manytų, kad tu didelė vi- 
suomenine reforma privalo įvyk
ti “vienu užsimojimu”. Tokią 
kvailystę keli metai atgal pada
rė Rusijoje bolševikai, ir dabar 
jie patys pežino, kaip atsikraty
ti “socializuotosios” pramonei 
Socialistai gi visur, kur jie yra 
darę praktiškų sumanymų sočiu- 
lizucijos klausimu, siūlė perves
ti pramones iš privatinių rankų 
į visuomenės (o ne į valstybės!) 
rankas laipsniškai, numatydami, 
kad ‘ta!s procesas ^a|į užsitęsti j ant)

ir išlavina net ir pačią darbiniu- geriau butų įsivaizdinti, kaip 
kų klasę, taip kad kiekvienas tas uždarbis (sulyginus su Lie- 
inžinierius, mechanikas, amat- tuvos darbininkų uždarbiu) yra 
ninkas,, specialistas ir šiaip pa- menkas, aš paduosiu kai kurių 
prastas žmogus žinotų sąvo dar- gyvenimo reikmenų šių metų 80 
bą, viėtą ir visas kitas draugi- — V. Ęaskvos rinkoją kainas: 
jines pareigas”, ruginių miltą svaras 5 kapai-

Kuomet Žmogus ima šitaip
kliedėti, tai aiSku, kad jam "na sviest<> bVaras 75—80 •»!’• 
visi namie". , bnĮvių svaras 5-.6Jw.

Julius Švitra (kitąsyk jisai 
rašydavęs! Sweetra) anąmet, kai 
jisai dar buvo “socialistas”, pa
garsėjo tuo, kad Lietuvos Mok
slo Draugijos namus apšaukė 
“Kovoje” (Vidikui ją redaguo- 

“prostitucijos namais”, 
dešimtis metų. Valiaus jisai nukeliavo pas “ai-

Čia nėra reikalo ne įrodinėti, doblistus”, dabar jisai jau atsL 
kad toks gamybos priemonių dūrė pas tautininkus. Nuo visų 
pervedimas į visuomenės ran- “izmų”, kuriuos jisai perėjo, mar 
kas neturi nieko bendro su tuo, tyt, jam šulai galvoje sukle
ką piešia Švitra. Kad suvisuo- ro.

silkių svaras 20—25 kap.
druskos svaras 5 —6 kap. 

rafinuoto cukraus §v. 22—-38 k..
žibalo svarąs 5—5,5 liap.
kartūno aršinas 80 40 kap.
siūlų 200 jardų 20 kap.
pieno litras 20 kapeikų 
kiaušinių dišinitis 32—36 kap. 
(“Ekoiiomičeskaja žizn” š. m.

3—VI 199 Nr.)
1913 metų gyvenimas, sulygi

nus «ir šių metų kainomis, buvo 
bent dvigubai pigesnis; todėl net 
ir turintiems darbu Sovietų Itu- ■

i

Nebesustodamas 
produkcijos pabrangimu, noriu 
tik pabrėžti, kad bolševikai, pa
tys prisipažįsta (Molčanovo,
Trifonovo ir kitų straipsniai
“EkonomjČ. žizn”, “Socialistyč. 
choziaistvo” ir “Vestnik prom., 
torgovli i transportą“), kad pa
brangimas įvyko ne dėl žaliosios 
medžiagos aukštų kainų, arba 
darbininkų aukšto uždarbio, bet 
dėl nesugebėjimo iki šio laiko 
tinkamai užvaldyti technišką ga
mybos aparatą, suorganizuoti 
gamybą ir Atremontuoti įmonių 
inventorių. Techniško gamybos 
aparato' ardymas eina ir dabar 
dar (Gromanas — Choziaistven- 
noje položenije S. S. S. R. ir š. 
m. 3 N r.) Trifonovas apie šį la
bai svarbų gamybos srityje fak
torių rašo šiaip: “Tautos ūkio 
pagrindinio kapitalo aikvojimas 
laike karo buvo ir kituose kraš
tuose, bet skirtumas tas, kad 
buržuazinėse valstybėse pasibai
gus karui tas aikvojimas buvo 
sustabdytas, o pas mus (Sovietų 
Rusijoj — mano) jis ėjo pagrei
tintu tempu laike visos revoliu
cijos, eina ir dabar, nors ir len
gvesniu tempu. Del tds priežas
ties pas mus buvo ir bus dides
nis, negu buržuazjpėse valstybė
se, skirtumas rinkų kainose tarp 
žemės ūkio produktų ir pramo
nės galinių”. Iš visos aukščiau 
paduotos medžiagos aiškiai ma
tyti, kad komunistinės pramo
nės ateities perspektyvos labai 
ir labai tamsįos. Jei Rusijoj liam 
dis ir ankščiau gyveno didelia
me skurde, tai koinunizmo ideo
logams valdant tas skurdas kele
tą kartų padidėjo, tuo tarpu 
kaip Rusijos žemės turi savyje 
begales turtų ir dideles ateities 
galimybes.

(Užbaiga;
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VINCAS KUDIRKA

Lietuvos Tilto
\ ' ■ » * > I

Atsiminimai
Jau pusėtinas laiko galas, į upę, pagnaiįiė < vandenyje po- 

kaip aš tysau ant Šešupės. Jau Į liūs ir apsisukęs išėjo ant kraiv 
daiiĮj vandens praleidau į Balt- 
jures: daug žmonių 
prakaito nuplaukė drauge su 
vandeniu; daug • kojų, kurios 
mane mindžiojo, sti^uvo kapuo
se...

Pagimdė mane Lietuvos miš
kas; išvedė į svietą Lietuvių 
rankos; nuo Lietuvos žirgų 
kanopų pirmą kart sudundė
jau...

O drūtas buvau tiltas!..
Da pamenu tą gadynę, kada 

ponai važinėjo, o žydai vaikš
čiojo pėsčiomis. Perlėks būda
vo karieta, su ketvertu užkin
kyta — aš ne nejaučiu!...

Sueis viso miesto Žydai prieš 
“neštines” nuodėmes skandyt trcn-«uuv puvv^v <
—aš nė linkt... Pervažiuos sto- nes man iš jų nieko nepridėjo.’į 
riausias ’ prabaščius — aš nė 1 iklai ką skiedrų pritašė, kad 
krust... da man smagiau, kad v*si matytų. Mane taip gi var- 
išlaikiau. Arba pavasaryje,1 gino: čia paskliutavo, ten pa- 
pradėjus eit lytims: ponpalai
kiai sustoję žiopso ir laukia, 

’ kada mane parmuš lytis.
O jŲS 

—aš ne 
rodėsi! 
augino.

Nueidavo sau lytis o aš kaip važiavo nemažai, 
stovėjau, taip ir stoviu.

Teisybę pasakius, tai ir lyt
laužos bereikalo styrėjo — tik 
man ^garbę mažino.

'Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, 

most. Sakykite, kaip sau nori
te, o aš žinau, kad aš tiltas ir 
drūtesnis ne kaip jus most.

Vieną kartą važiavo smar
kiai per mane du vežimai prie
šais vienas kitą ir porą Žydu 
kų, iš išgasties norėjusių pasi
šalint, nusmuko^į upę*. Nuo to 
laiko užginta buvo greit per 
Dane važiuot ir abiejuose ma
lu galuose pastatė stiebelius su 
lentomis ir lietuvišku parašu: 
žiaginc.

Kors man nesmagus buvo 
tas važiavimas žingine, neduo
dantis nė padundėt gražiai, liet 
jeigu tas' žmonėms ant naudos, 
tegul sau...

Stiprus buvau.
kūjo niekad nė taisyt 
Ir kasžin, kaip ilgai bu-

I

NAUJIENOS, Chicago, ID.

A. F. CZESN A
J

Virš 160,000' taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ
' patvirtina saugumą, patar

navimą ir parankumą šios 
Rankos.

Atėjo Merzavccvui į galvą, 
mane sumaskoliuot. Už tokį 
darbą, kaip paskiau patyriau, 
visoki viršininkai taip 'gi ge? 
rai uždirbu — da daugiau, ųe 
kaip už tolydinį taisymą, '

Maskoliavimą pradėjo nuo 
užgynimo lietuviškos kalbos ir 
rašto.

—Viešoje vietoje — ištarė
I Maksim Maksimovič— turi būt 
'vartojama maskoliška kalba.

r to. čiti sustojo paskaitė ant Į q vieša vieta buvo mat 
ašarą ir pirštų ir greit stvėrėsi autis anos lentutes su parašu “Žin- 

čebatus, bambėdamas tuo tarpu gine”.
pusgarsiai: Gerai... jie nori UŽ-į ra§a 
dirbt, bet ir man išteks... pasi- ‘^agom”. 
dalįsime... kasmet 
betaisydami... , 

Žydas nuėjo sau.
koktu pasidarė. Ar 
rengiasi mane taisyti?

Viršininkas su inžinierių į 
urną laiką suspėjo apiprekiųot 
visą kad gaut užtvirtinimą, o 
Žydas apsiėmė pristatyt mede- 
gą ir atlikti darbą. Privežė 
medžių, pradėjo tašyt, piaus- 
tyt ir viena diena mane uždą- 
rė.

Bereikalo privežė medžių.

koliuot Lietuvos tiltus! Da 
žmonės šneka, buk Lenkai ei
na išvien su Lietuviais.

Pertaisymą apiprekiavo* ant 
3000 rublių. Darbiu paėmė pa
žįstamas jau mums Žydas, in
žinieriaus didžiausius bičiulis. '

Privežė baisybę medegos, 
mane vėl uždarė ir prasidėjo 
ųarbas. Trūkimo buvo kur 
kas daugiau, ne kai? p’raių

(karią tašant.’’ Vyreli tu mano< 
Kaip ėmė draskyt mane; ttti 
sakau, bus. man paskutinojl.

uždirbsime

Užtepū lietuvišką pa- Da laime, kad išgelbėjo mario 
ir padėjo maskolišką: inžinieriaus ir Žydo, godumas.

i Merzavcev nė nesusiprato.
pasikėsinimas su’ Matote, kad mažiau reiktų 

lietuviškos kalbos pirkti naujos medegos, tai įsa- 
Naujas parašas kyla darbininkams, žinoma už 

■į,( ( nąktimis 
|ir piemenims: būdavo eina pro tašyt ar obliuot senas/išmestas |

o iš r v to jau naujės iv
• < * ’ V'-* <

Bet šitas 
uždraudimu

Man net nepasisekė. Naujas 1 
gi ištikro patiko tik vaitams, /šaltyšiams geresnį užmokesnjj

jį lėčiau ir bando neva masko- i mano dalis. Iš vakaro buvo jos 
liškai kalbėt. Vienok, arkliai senos, o iš ryto jau naujės iv 
išvydę maskolišką parašą, pra- tiko.
dėjo baidytis. Į trumpą laiką 
sudaužė keičią vežimų, sužeidė 
arba suvažinėjo keletą žmo
nių — -na ir turėjo maskoliš
ką parašą pašalint. Nors lietu
viško nesugražino, bet arkliai 
jau nesibaidė. Likau visai be 
parašo.

Dabar, sakau, jau manęs ne-

Saugumas del Taupymo
V -i

y va užtikrintas per, First Trust and 
Savinas Bank, šis bankas yra valdomas 

/šerininku FIRST NATIONAL BANK of
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau-|> 
pymy visų dienų subatėje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVIN G S BANK

Melvin A; Tršylbr, Prezidentai ''

-MAUDYNES
f
Turkiškos, sulfurinės va
lios ir elektrinis gydymas

Dabar naujai iSradome minera- 
linesl sietines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių lijęų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ii’ t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa- 

, yaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

; Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

žiopliai —manydavau 
toks lepus, kaip jums 
Mane ne guvernantes

kad aš

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets

Fashion 
STO 
alstedšt

Na, už tai pertaisymus par
ėjo tik į 500 rublių.

Tokiu budu atgriebiau at
gal daug lentų ir balkių, nors 
susilpnintų, būt vis gi savo ir 

I drūtesnių už naujuosius prie
dus. Davė štai iš vienos pu
sės naujus polius - jau apie 
menkesnes dalis nė neminėsiu. 
Tai man poliai! Kreivi, ploni ir 
da gi įstatyti į žemę viršūnė
mis, mat kad per ^vandenį ne 
butų taip žymus jų plonumas. 
Ar lai jieiĄs tiltą laikyti? Kar
velidei dar permenki!

Tai gi dabar a^ jau toks ir 
tiltas.

Važiuoja tuščiomis, o aš siū
buoju, tarytum kliubai; eina 
pėsčias — aš siūbuoju; šunelis 
zovada perbėgs — aš taip gi 
siūbuoja. Sakau, kad nebū
čiau atgriebęs nors kelcįą sa
vo senųjų dailių,, tai būt buvę 
po manęs. f

Visi malo, kad aš niekai, o 
viršininkas nesirūpina. Jis tiki
si, mat, jog aš jau sumasko-

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiSkais nuodais, 

kad “apmalSinti” jo skausmu paeinantį nuo netvarkoj esaniių vidurių.
DMr geriau—duokite jam truputiobliavo, ten paskutinėjo — ir 

tiek. Tiesa poškino, baladojo 
dikciai — mat dirbo. Tik man 
nuo to darbo įsisuko liga. Ant 
rytojaus po pataisymo, pame- | 
nu, buvo prekymetis. Žmone- 

I liu, ir pilnais ir luščiaįs per- 
----- Pervlsą^die- 

| ną nieko, o vakare ėmė mane 
krėsti drugys. Kitą dieną va
žiuoja vežimas šieno — ar ne
nudiegs man kairiąją pašonę? 
l’usę dienos buvau į- tą šoną 
pakrypęs.. Nuo to laiko jau jr jausįum netei

singus siekius, lai rodosi vigi 
nebūtų sunku ir biaitru. O čia 
prievarta!

Užmanė, matote, išmest ma
no dalis, pritaisytas da Lietu
vių rankomis ir vieton įstatyt 
naujas, prirengtas maskolišku 
budu po viršininko priežiūra. 
Išpradžių buvo net nuspręsta, 
statyt visai naują tiltą, tiktai 
pradėjus svietui rėkti, tiu‘ėjo 
apsistot ant “pertaisymo”.

šaukiasi viršininkas inžinie-! 
rių, ta Nikčemnicki, ir sako, 
norįs tą ir tą, taip ir taip. In
žinierius, žiūrint toks liktai 
pelių perkūnas, o kaip gabus 
prie užgriebimo pinigų! Mato, 
kad čia užmanyta neteisybe ne 
—sutinka prie po prisidėt ir 
da pats primena, ant vieškelių 
esą daug tiltelių, kuriuos gali
ma butų apmaskoliuot. žiūrėk 
tu! tai neva Lenkas, katali
kas, o Maskoliams padeda mas-

Kur tau?
—Aš turiu jį sumaskoliuot 

— ištarė kitu žygiu Merzavcev, 
šnairai pažiūrėjęs į mano atlo- y „ #sas. • '

Laukiau, ką su manim' pada
rys. Akyva buvo žinot, prie 
ko stversis dabar smarkusis 
maskoliųtojas Lietuvos > tilto, 
jau sykį nepasisekus. O jb tUo- 
tarpu užmanyta, pritaikyt prįe 
manęs baisiausią dalyką • — 
prievartą. Kad. da nors geru-

man kasdien šis ai' tas kenkė. ' 
Pasijutau, kad jau aš ne tas 
tiltas, ką kitąsyk. Ypač man 
buvo pikta, jog į niekus pavir
tau ue iš savo kaltės, ne iš se
natvės, o tik per činovnikų be- 

b I sąžinystę. Pasižiurėjau sykį j
Šešupę — net pasibaisėjau, iš
vydęs savo paveikslątaip nu
siminęs, taip nesmagus jo iš

mane.
» čiau laikęs be taisymo, kad ne 

Maskolių činovninkai. 'I*hi da 
ypatingi sutvėrimai — tegul 
juos lytis! Girtuokliai neišpa
sakyti: pila ir pila, o degtinė 
vis nubėga — tartum štai nuo 
manęs vanduo belyjant. O kaip 
užkeiks, tai net per mano bal
kius drebulys pereina, nors 
maskoliškos kalbos nesupran- 
tn. k»ia» t. įgilti vienok
prie vagystės viešo skatiko — 
tą dalyką galima sakyt, jvede 
į sakramentus. Juk ir ant ma
nęs uždirbo ir tik man sveika
tą atėmė. Kad
ko nelaimėtų, biaurybės!

Vaikštinėjo 
paviečio viršininkas, Kopiejko- 
liubov, ir paviečio 
Nikčemnicki.

—Žinote ką, Boleslav Stanis- 
loviČ — tarė staiga viršinin
kas — ar negalima butų patai
syt šitą tiltą.

—Susimildami Teofilij Du- 
loviČ! Juk tiltas sveikas, drū
tas — atsakė inžinierius da ne
susiprasdamas.

—Ną, už conslHum daktarai 
paima kad ir nuo sveiko, 
gu tik norėtų gydytis-

—Ąa! dabar suprantu..* 
rai...

Ką juodu tarėsi toliau, 
negirdėjau.

Visi mano plyšiai šypsojosi, 
kad mano paketino taisyt.' Ma
ne taisyt!

Buyau jau užmiršęs apie tą •<• • • 1 i

liktai ar j dvi nedėlias atei
na Žydas, visai nepažįstamas. 
Apžiūrėjęs mane iš viršaus: čia 
su lazda pabandė, ten paspyrė 
su koja. Paskui apžiurėjo iš 
apačios, nusiavė kojas įbrido į

tyriausio, saldaus skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nC-ra' svaigalų. 
NCra uarkotiSkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta 19 daržovių ižsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mflfilungio. Kūdikiai inWa ji. Jie net. prato dauginus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bainbiną—35c. už benki), 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų. ,.

F. AD, RICHTER & CO. .
104414 So. 4th Street Brooklyn.N. Y.<

į \

_______ —-1

Vien tik Lietuvių krautuve

SERGANTI ŽMONES
Nieks geriau nežino už jus kaip 

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

ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausį A- 
merikonišką ir Eu
ropinį metodą.

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

u...... .u.g .^......uoti, be jokio jums 
trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant. .
• Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra įčirš- 
kiamos tiesiai j kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

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

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminacija ir miero 

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

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio iicKvekumų, žtaryiii, šonų, plau- 
čių ligų, apsvaigimo, puslčs, odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra musų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

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

The Peoples Health Institute 
DR. G1LL, Specialistas

40 N. Wells St., kamp. VVashington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyeioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir švento
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

butas, girėsi 
jam to gana.

Ką aš sakau, gana? Ndgana?
Nesenai vėl išsitarė Mak

sim Maksimovič, kad jis ver
siąs manu j pravoslaviją. Kaip 
atliks, tai sunku įspėt. Aš ži
nau tik, kad verčiant į pravo
slaviją, turi pravoslaviškai ap
krikštyt, t. y. panardint į van
denį.

Tai mane dėlto silpnino, kad 
aš panerčiau į Šešupę?

Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena se

noji mano dalelė, tai Tokio kri
kšto nebus- išlaikysiu. O visų 
dalių bičiuliai permainyti nesu
spėsi tą... Juk ir jus palys ne 
amžini: nusmuksite, beVažine- 
dami per savo darbo tiltus?

vyriausybei ir

jie iš muito nie-

po mane

inžinierius

jei'

ne

O ką gi darysi? Kad ir pa
liegęs, tarnavau žmonėms to-

Šie krepšiai krautu 
vėse pasiduodą 
75 ęęntug. jis yra 
>ai puikus ir patogus 
usiačjimui pirkinių: 

Jie yra sulenkami; 
anka dėl daug pirki
ny ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, (kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
yfise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ,

NAUJIENOS
1739 So<* Halsted* Si

Atėjo naujas viršininkas. Se
nąjį už vagystę viešų pinigų 
perkėlė į kitą vielą, kur pini
gai da nebuvo išvogti. Šitas 
naujasis vadinosi Maksim Mak
simovič Merzavcev. Turėjo jis 
gaidžio būdą ir visada vaikš
čiojo su pelitiniais prie čebatų. 
Nieks neįtikėtų, jog aš iš pir
mos beveik dienos puoliau jam 
į akis. Tai tik turiu laimę 
prie viršininkų!

Vakare
Muzika
Gulbransen

Giedokite Kalėdų giesmes prie muzikos ant Gulbransen 
Registruojančio Piano! Gulbransen yra puiki dovana — 
dėl tėvo, motinos arba vaikų ant jo gali visi groti.
Gulbransen yra geras produktas, padarytas čia pat Chica- 
goj, prie Kedzie ir (’hieago Avė. Dirbtuves kainu yra 
įmušta ant užpakalio kiekvieno Gulbransen.

ir iki Kalėdų mes parduodame Gulbransen.

- LENGVOMIS IŠLYGOMIS
Jus galite pirkti Gulbransen Registruojantį Pianą su jo 
daug pagerinimų ir tokiomis lengvomis į^ygomla kaip ir 
paprastą grojiklf pianą.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St.

pJJLBRANSEN
Piano

i 
i 
i. t

Tiktai

Kalėdų

Atsiųskite man Gulb- 
rųnsen eut-out &u 192b 
kalendoriumi.

Vardas
Adresas

Taipgi kiti Reikalai ir 
’ Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro. 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gertausiems savo daly- 

ko Žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyriui 

1739 So. kalstei! St 
Chicago, III

PUHy$ - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

ipsiai Kra 
arsiduoda po

a-

Chicago, UI

m
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NAUJIENOS, Chicago, ID.
*

CHICAGOS 
ŽINIOS

I

Pranašauja didelę -
Chicago

Chicago ir apielinkės 195d m. 
turėsiančios 10,000,000 gyven

toju X

Keletą dienu atgal Real Estą- 
te Board pokily kalbėjo Samuel 
Insull, viršininkas elektros, ele
vatorių, gaso, telefonų ir kitų 
viešojo aptarnavimo kompani
jų. Savo kalboj jis pranašavo,( 
kad už 25 metų — 1950 m. Chi
cago ir jos apielinkės turės 10,- 
000,000 ar 12,000,000 gyvento
jų. Viena Chicago, jei ji augs 
taip, kaip augo per pastaruosius 
40 metų, turėsiant i apie 5,000,- 
000 gyventojų. O priemiesčiuo
se, ypač pietrytiniuose, kur yra 
didelės geležies liejiklos, skaičius 
gyventojų auga dar sparčiau.

Chicago auganti dėl patogios 
geografinės padėties ir delei e- 
sančių jos apielinkėsp didelių 
gamtinių turtų. Bet kad mies
tas galėtų tinkamai plėtotis ir 
jo augimas neapsistotų, sakė In
sull, reikalinga yra ir kitokių į- 
monių, ne vien geografinės pa
dėties ir gamtinių turtų: turi bū
ti patogios sąlygos vystimuisi

Chicago dabar yra didžiausias 
geležinkelių ir gyvulių skerdyk
lų centras. Vien gyvulių preky
ba čia siekia apie $2,000,000 į 
dieną. Apielinkėse yra didelės 
geležies ir plieno liejyklos, o kur 
yra geležies pramonė, ten stei
giasi ir kitos pramonės.

Augant Chicagai turi būti ge
rai išvystytos aptarnavimo įmo
nės, nes jęi jos nebus užtekti
nos, miesto augimas bus sutruk
dytas. Chicagoje yra 735,000 
telefonų, po 1 te’ffoną ant 14 
gyventojų — aukščiausia pro
porcija pasauly. Kiekvienas chi- 
cagietis išvartoja 10 nuoš. gaso 
daugiau, negu rytinėse valstijo
je. Elektra taipjau gerai išvy
styta. Visos šios kompanijos 
esančios taip prisirengusios, kad 
gali išpildyti visus ateities rei
kalavimus.

Bet su transportacija Chicago 
šlubuoja, elevatoriais ir gatve- 
kariais kasdien važinėja 2,850,- 
000 žmonių —mažiau negu yra 
gyventojų mieste, kuomet Phi- 
ladelphijoj ir New Yorke važinė

ja daugiau, negu tie miestai turi 
gyventojų. Reikia todėl išplės
ti gatvekarius ir ypač elevato
rius. Tai esą sunku padaryti, 
nes miestas apima nepaprastai 
didelį plotą žemės — 204 ketvir
tainiu mylių. Bet išplėsti esą 
butų galima, jei nekliudytų po
litikieriai. Esą taipjau reikalin
ga pagerinti susisiekimas su ki
tais miestais. Tada esą dar dau
giau žmonių atvažiuotų j Chica- 
go daryti bi^nį. Gera transpor
tacija be to labai pakelianti ver
tę nuosavybių. Esą kur prave
dė elevatorius, ten visur nuosa
vybės nepaprastai pakylo ir kur 
pirmiau buvo vien laukai, dabar 
yra dideli biznio centrai.

Bot Insull yra priešingas paė
mimui miesto nuosavybėn visų 
transportacijos įmonių. Esą 
niekur politikieriai neįstengė 
gerai biznį vesti ir dar jįs nema
tęs kur municipalinės transpor
tacijos linijos butų sėkmingai 
veikusios. Jis nori, kad miestas 
savo lėšomis pabudavotų pože
minius kelius, kuriais paskui 
naudotųsi gatvekarių ir elevato
rių kompanijos, o elevatorių 
kompanija pabudavosianti dau
gybę naujų linijų, išleidžiant dar 
kokius $60,000,000 transportaci
jos pagerinimui, o tada viskas 
busią gerai. Jis tvirtina, kad 
privatinė kompanija galinti duo
ti geresnį aptarnavimą, negu 
miestu į operuojant. Esą ir taip 
viešojo aptarnavimo kompanijas 
valdo apie 200,000 šėrininkų, 
daugiausia chicagiečių.

Bet miestas nepaisydamas to
kių Insull kalbų, vistiek veda de
rybas apie išpirkimą gatvekarių 
ir elevatorių ir neketina kasti 
požeminių kelių iki nebus nusa
vintos transportacijos įmonės. 
Bet iki to labai tolų nes nesusi-

Į

(Seka ant 7-to pusi.)

Mazimum Knygų Išpardavimas ■■ Minimom Kainos
Naujos Knygos iŠ Lietuvos. Auksine proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35%

Aušros Knygynas tik-ką aplaikė iš Lietuvos daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai: va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų, teatralių veikalų, žemlapių ir t. t. šitos visos knygos buvo 
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė sjjraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tię kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamų nuolaidų: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius: jei imsi knygų už $5.00 prisiųskitė tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai — $6.50. šith pęoga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dec. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.

va-

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie pato
gumus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laivų. 
Jie turi šva-, 
rius, patogius

kambarius dėl 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus jvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didelės dėnys, beno 
koncertai ir visokios rūšies geru
mai ir patogumai.

Rengk, kad jūsų giminės butų 
parkviest! Į Ameriką ant J. V. 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietini laivų agen
tą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broacbvay, New York City 
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

VADOVĖLIAI — ŽODYNAI
Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi, Čia aritmetikos ir žody
nai yra tinkamiausi, būtinai Įsigykite.
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus nuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu-, 
leidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 1 d., pusi. 151 ......!..........1.25
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 2 d., pusi. 291   J........1.75
Murkos Vaikų Darbymečiui. 1 d. Pirmąjam mok. sky. p. 180 1.50 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. sky. p. 320 1.75 
Murkos Vaikų Darbymečiui, 8 d. Trečiam ir ket; sky. p. 
Klimo Skaitymai. Lietuvių Kalbos.Pamokos. Pusi. 294 
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. 
Rygiškių Jorto Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 280 
Damijonaičio IJenivių Kalbos Gramatika. Pusi. 128 .. 
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 64......
Klimo Lietuvių Kalbos Sintakse. Pusi. 52................
Sėinigo Mastomoji Paišyba. Pusi. 57.... ....... -...........
Mašioto Aritmetikos Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 164 
Busilo Aritmetika. 1, 2, 3, 4, f 
Smetono Aritmetikos Teorija 
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 ..........
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 311.......... 1..........
šikšnio Geometrija. Pusi. 127 ..... ..... ...........................
Ambrazėjaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas Žodynas,

Pusi. 552, apdarytas.................. u...................................... 5.00
Šepetienės Vokiečių-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd. 3.00 
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 4.50 
Vegeles-Strazdo Rusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 252 1.00 
Jokanto-Durio Lotynų Kalbos Vadovėlis. 1 ir 1 dalis ir

Lotynų Kalbos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta.......
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anglų Lietuvių žodynas

Apdarytas, pusi. 1274 ...... T.......................................
Lalio Anglų-Lietuvių Kalbos žddynas. 11 d., apd., pusi. 835 6.50 
Laukio Rankvedis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310.....   2.50
Laukio Lithuanian Self Instruction. Pusi. 173......................... 50
Anglų-Lietuvių ir Liet. Anglų Kišeninis žodynėlis. Ap., p. 1511.25 
Būgos Lietuvių Kalbos žodynas. 1-mas sąsiuvinis nuo a

iki anč, pusi. 80............................................. -........ -.... ■ 3.00
ŽEMLAPIAl IR ŽEMĖS GLOBAI

P. Matulionio Lietuvos žemlapis. žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos miestai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir kaimai, taip
gi kalnai, upes, čžerąi, geležinkeliai, vieškeliai, plantai, pelkės, 
tikroji valstybes siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žomla- 
pio kaina $2.00, o nespalvuoto tik $1.50.
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga -koja ant kurios ap
sukamas aplink. Kaina $10.00, to.paties globo, bet biski Įlenkto 
kąina tiktai $6.00.
Ant visų šitų žemlapių ir globų nuleidžiam 25 centus nuo dole
rio — 25%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
nuo dolerio — 35%.
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407 2.00
1.50
1.25
2.00

206
336

198

alis. Viso 5 dalįs, pusi. 514
’usl. 139....... ......................

75

1.25
1.00
1.25
3.00
1.00

2.50
.90

4.50

10.00

Manafcing Operators for 
United States Shipping Board

i Už $5 gausit jį į namus
5 ŠIS PUIKUS MELDORF

GROJIKLIS PIANAS 
Dirbtuvės kaina

$285
Šis Grojiklis Pianas Paprastai 

Parduodamas po $515 Gražus Meldorf

ATNEŠKITE PENKIS DOLERIUS
Mes Tuojaus Atsiųsime Grojiklj Pianą

Jus galite gauti šį gražų grojiklį pianą j jūsų namus rytoj už pen
kis dolerius. Jus galite jį groti, kūdikiai gali jį groti ir jūsų visa 
šeimyna gaus daugiau tikro smagumo už tuos $5 įmokėjimo.

LENGVAS GROTI
Malonus tono gerumas. 
Atsakantis veikimas.

Automatiški Tracking Device.
Groja penkis skirtingus raktus.

Garantuotas.

Šis yra ne skelbimų skymas. 
Mes didžiuojamės turėdami tuos 
puikius Meldorfs pardavimui. 
Mes norime, kad kiekvienoje 
kolonijoje butų vienas. Paskiau 
juos pardavinės paprasta kaina 
po $515.

Augštos Rųšies Grojikliai Pianai nuo $285 iki $750

Ateikite ši va
karą

MELODY
MUSIC SHOP

Atdara kiek
vieną vakarą

1722 So. Ashland Avė., arti Eighteenth St

ĮVAIRIOS KNYGOS
Gamtos Mokslai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos 

čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
gos kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiūrė
ti ir radę sau tinkamų kn^gų įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid
žiam 25 centus nuo dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Rubakino Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik

slų. Lietuvoje draudžiama skaityti. Pusi. 220 . .....  2.00
šakenio Fizika. Visos 3 dalys, pusi. 472 ........   3.50
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186 
Striupo žmogus žmogui. Pusi. 177..................
Dineiko Moters Kūno Kultūra. Su paveikslais, pusi. 149 .... 1.50 
Dr. Etingerio Lietuvos Pramonė. Su paveikslais, pusi. 247 $3.50 
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168.............6.50
Benedictseno Lithuąnia. A study of thę past and present

of the Lithuanian People. Su daug paveiks., pusi. 247 5.00 
Miulerio Įžymiausių žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 .... 1.50 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159 
Zarankos Mano Atsiminimai iš Lietuvos karų. Pusi. 173 .... 1,25 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103............................1.00
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384 >........... 3.50
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 2.00 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusi. 134, apd........... ...
Binkio-šimonio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki

nys, paveiks., pusi. 196.........  '.... ......... .
Čelpanovo Psichologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd..............
Kalevala — Suomių Tautos Epas. Pusi. 424, apd..............
šilečio Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 5.00 
Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50

1.50 
1.50 
1.75 
2.50 
3.00 
3.00

1.50
1.50

1.25

1.50

3.50
2.00
3.50

SILKES
Chicago, County, Gros&ninkai, De- 

likatesen ir Restauraciją savininkai, 
dėl geriausių Alaskos Biebių ir Ho- 
landljos SILKIŲ.

Rašykite arba atsišaukite

Adolph Zellmnayer
12126 Blue Isfcnid Ave^ 

Canai 4585'

Stankevičiaus Bitės. Kaip Bites užlaikyti ir t.t., pusi. 68......75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 ............. 1.75
Biržiškos Dainų Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101..................... 75
Kultūra. Mėnesinis žurnalas. Vienas numeris . ........................50
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118 .................................. 1.00
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .... 4.00 
Vilniaus Albumas .............................................................-......  8.00
StankeviČihus Batanika. Bendroji dalis. Pusi. 100 ........  75
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Būgos, Birži

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos”
< Leidinys. Apdaryti į vieną knygą .................................... 5.00

beletristika-apysAkos
čia yra apysakos, vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų 
tautų autorių. Knygos visai naujos ir tik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visų knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 244 ...................   1.00
Beecher-Stove Dėdės Tarno Trobelė. 1 ir 2-ya dalis, pusi. 481 2.00 
Twaino Princas ir Elgeta. Pusi. 195 .......ę............................. 1.50
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51 ...............  90
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 ..................... 75
Evaldo Gamtos Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 ............
Ąndersono Pasakos. Pusi. 409 ..................... ...................
Sokohiikovo Grunvaldas. Pusi. 311.......  :....
Lazdynų Pelėdos. Raštai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi. 950 
Walterio Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta ..............
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi. 1142 .........................
Turo Pampejos Galas. Apdaryta, pus). 200 .....................
Reido Karo Takas. Apdaryta, pusi. 219 ........................... 
Reido Skalpu Medžiotojai. Apdaryta, pusi. 219 .....,.......

3.00
2.50
4.50
2.50
7.00

1.50
1.50

irianCO VEIKALAI
čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik 
laikėme iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o 
visi tik-ką apleidę spaudą. Aušros Knygyne mes jų turime po 
keleto šimtų — patartina įvairių provencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalų nemažiau dolerio nuleidžiam 25 centus nuo 
dolerio ■— 25%, o imantiems sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Ibseno šmėklos. 3 veiksmų drama, pusi. 139.... ?,.................
Hauplmano Susitaikymo šventė. 3 veik, drama, pusi. 124 
Hamsuno Vakarų Aušra. 3 veik. drama, pusi. 136........_....
Hamsuno Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 .... 
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139 ...........
Hamsuno Gyvenimo žaislas. 4 veik, drama, pusi. 139 ........ 
Komedijėlės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184.....
Brandono Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95..............
Gaigalo Laisvės Kovotojai. 4 veik; drama, pusi. 45...........
Ostrovskio Komedijos. Pusi. 160.... .....................................
Čiurlionienės Komedijos. Pusi. 155 ......................................
Lordo Dunsanio Kalnų Dievai. Pusi. 110 ...,...................... .
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75 .... 
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16..... ........ ...............................
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34 
Vienas iš Mus Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24......
Ibseno Nora. 3 veiksmų drama, pusi. 142 ..........................
Glaso-KIeino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 .60 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veik, komed. pusi. 44 .... -...........40
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67..................... 60
Hauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99............. 60
Dvi jų Moterių Parduoto ja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48......40
Aguonaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56........ .-.__ .50
Vladimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63......50
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198 ................ 1.25 
Fieidmano Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147.................... 1.25
Strazdo Sugrįžo. 4 veik, drama, pusi. 107 ..................;.......  1.00
Flereso-Caillaveto Buridano Asilas. 3 veik, komed. pust 104 .65 
Ibseno Visuomenės šulai. 4 veik, drama, pusi. 173...... 75
švecerio Teodolinda. 1 veik, komedija, pusi. 25.........................30
Vargovaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 1.00 
Puidos Gairės. 3 veik, drama, pusi. 110 ...........      1.00
Putino Valdovo Simus. Lyrinė drama 6 vaizdų ir kiti raš

tai, apd., pusi. 480 ...................................
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų ............
Krėvės Šarūnas. Drama, poema, pusi. 287 .........
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70..........

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
Čia yra parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams bei giminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 centus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 392, apdarytas 
Pilnas Orakulas. Pusi. 414, apdaryta .. 
Šerno Geografija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 469 
Dr. šliupo Lietuvių Protėviai. Ąpdaryta, pusi. 283 .. 
šerno Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 667 ..T. 
Prof. Vipperio Trumpa Senovės Istorija. Paveik., apd., p. 305 2.50 
Dr. Bacevičiaus Istorija Abelna. Paveik., apd., pusi. 498 .... 2.75 
Dr. Karaliaus Lyties Mokslas. Paveik., apd., pusi. 400 ....
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. 301....
Dr. Loeb Kultūra ir Spauda. Pusi. 153........ ......................
Istorija Amerikos. Apdaryta, pusi. 364 .. ........ ........... . ......
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 ...... .........
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų, p. 1,300, apd 
Olszewskio Sapninykas. Apdarytas, pusi. 205 ....................
Šerno Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Apd., pusi. 370 2.50 

cash”, bet registruotame laiške. Jei dar neturite
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1.50

Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p.
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis. P. 190 
Zakševskio Naujųjų Amžių Istorija. Dvi dalis, pusi. 330 .... 
Avižiaus Raktas Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd.....
Varno Ant Politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31 ’.— 
Dr. Fersterio Jaunuomenės Auklėjimas. Pusi. 543 .... ..........
Lietuvos Kariuomenė. Su daug paveikslų ........ ............ .........

■ \

Pinigus malonėkite siųsti “money orderiais”, “čekiais” arba
muzikalių dainų katalogų, prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu:

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted St., Chicago, III

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabandote nakti ir pftmato 

te, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krupas. Ką jus turite daryti? Tūks
tančiai motinų išriša tą klausimą 
užganėdinančiai. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalina krupą j 
keletą minlitų — daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. .los veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo kru
po. Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 50 
centų butelis — vertas $50, 2 vai. 
naktį.

FRANK P.
WATEKAITIS

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

' Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, III.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia, Kaune, nesenai 

priėmė biudžetą sekantiems me
tams, kuris yra 257,732,074 litų. Ar 
jus žinote, kad Turkiškas tabakas 
yra geriausias ir brangiausias ta
bakas dėl cigaretų ir Helmar turi 
savyje 100% gryno Turkiško taba
ko ir yra supakuoti įponitrinius 
bakseljus. bet ne į pundelius. Jus 
džiaugsitės permainę į Turkišką.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Phone Lafavctte 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkmnas išpildyme rcce 
tų. žema kaina visokių lietuvis' 
Žyduolių ir žolių. Visokį importųi- 
i tollct setai ir perfiumai is Fr 
•ijos ir kilų šalių.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph
D. C., D. O, N. T,

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
ažsisenijusiaa, be vaistų ir opera 
-ijų, naujausiai? budais.

<204 Archer Are^ Chicago, III 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas i 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Med^ldieniais nuo 9 iki 12 pietą, i

Telephone Lafayette 4E4J.  .....—.    | ■ !</

KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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Chicagos žinios
( laša nuo 6-to pusi.) ATLETIKOS KLIUDO 

ATIDARYMAS
taikomų apie kainų. Pastaruoju 
laiku sutarė padaryti bendrų ap- 
kainavimą tų kompanijų turto atisdarys šeštadienį, gruodžio 13 
vertės, bet net nesusitaiko dėl 
inžinierių, kurie tų apkainavimų 
turi daryt 
ties, kad transpoi-tacijog klausi
mas butų greitai Chicagoje išri
štas ir dar per daugeli metų chi- 
cagiečiai turės tenkintis neuž- 
tektinais ir uisigrudusiais gat- 
vekariais, nors miestas nuola
tos auga ir reikalauja daug ge
resnės transportacijos, kuri nuo
latos augtų sulig miesto augi
mo.

Universai Atletikos kliubas

Taip kad nėra vii-

d., tuoj po pietų. Visi kyieČių- 
mi užeiti. Norintieji galės pri
sirašyti prie klinbo. O prie 
kliubo prisirašyti verta kiekvie
nam.'' Tegul kiekvienas ateina j 
kliubų pamatyti kokiais patogu
mais jis galės naudotis. •

Apie 7 vai. prasidės ristikų . 
treiniraviniosi ant naujų nauju- 
tėlio matraso.

.. v - x iliustruotos, ka« <tingumų, vpač gyvenimas to.rėi- . , .. . . <
■ . ... 'elektra ant ukčs ir aht geležin-Nonntierųs įstoti į studijų ar

į baleto Anokyklų informacijos 
teikiamos antrddienįais, ketvir
tadieniais ir penktadieniais nuo
7 iki 8 v. vųk., Studijos bute, 
Mildos svetainėj.

• • i ‘ v ‘

Moksleivių iliustruotos 
paskaitos

Du lietuviai Chicagos 
universitete;'

Chicago Universitetų, svetim
taučių studentų patarėjo Bruce 
Dickson paskelbtomis skaitlinė
mis, šiemet lanko 450 kitatau
čių studentų, gimusių svetimose 
šalyse. Jie atstovauja 42 skir
tingas tautas iš visų kontinentų, 
yra ir du Lietuvoj gimę studen
tai:

Bernice Charleson,
Isadore A. Drues.

Be jų lanko Chicagos Univer
sitetų ir keli čia gimę lietuviai- 
lietuvaitės, bet jie jau neįeina 
į svetimtaučių skaičių. ■

Šįų tautų ateivių studentų y- 
ra Chicagos universitete:

81,
79,
26,

1,
2,
r* o,
3,
2,
1,

Chiniečių ..................
Japonų ....................
Afrikiečių .............
Armėnų .... .A........
Austrų ....................
Belgų ......................
Bohemų...................
Brit. Vakarų Indijos

Kanadiečių — 64, kubiečių — 
2, cechų — 3, danų — 2, anghy
— 22, suomių (finų) — 2, fran- 
euzų —1, vokiečių — 17, grai
kų — 11, hawaiiečių — 8, ho- 
landų
— 11, airių — 5, italų — 9, ju-

— 1, korėjiečių — 7, 
3, lietuvių —- 2, nau-

1, norvegų —

vengrų 18, nldų

* latviu
pa zelandiečių
*’>, persų — 2, lenkų 9, porto ri
li iečių — 1, filipiniečių — 27, 
prūsų — 1, rumunų — 1, škotų

6, pietų amerikiečių
panų — 2, švedų
t— Į, turkų — 3.

Niekurie tų studehtų jau išsi
ėmė pilietybės popieras ir todėl 
yra Amerikos piliečiais.

1, is-
3, šveicarų

Motina ir duktė nušautos
Mis- Francis McRoy, 27 m. ir 

jos invalidė duktė Helen, 5 me
tų, rastos nušautos jų namuose 
646 jBuckingham FL Surado 
jos vyras, kuriam buk telefona- 
vusi miestan j biliardinę, kurioj 
jis buvęs, tūla kaiminė, kad ji 
girdėjusi jo namuose šaudimų ir 
gal kas yra nušautas. Bet kada 
jis atsisakė pasakyti telefonavu- 
sios jam kaiminės vardų, tai po
licija jį patį areštavo ir dabai* jį 
kamantinėja.

Nori daug-pinigy
Mokyklų taryba pareikalavo 

iš miesto tarybos, kad jai butų 
leista 1926 ni. surinkti $77,600,- 
000 taksai iš Chicagos gyvento
jų. Tai yra $10,000,000 dau
giau, negu ji reikalavo 1925 me
tams ir $20,000,000 daugiau, ne
gu 1921 m. buvo surinkta. Mo
kyklų išlaidoms (užlaikymui 
mokyklų, algoms ir tt) reika
laujama $48,000,000 ir $250, 
000,000 reikalaujama naujoms 
mokykloms būdavoti.

Keturi žmones užmušti
Vakar automobiliai užmušė 

keturius žmones, neskaitant daiH 
gelio sužeistų.

Vienas trekas mieste įvažia
vo į būrį laukiančių gatvekario 
žmonių ir 1 moteris sužeidė. 
Vienas šoferis liko užmuštas 
traukinio.

PETRO GRIGULOS
11 gruodžio, 1924 metų sukak
tuvėms mirusio mano vyro Petro 
Grigulos. Pranešu visiems pa- 
žjstamiems ir giminėms, kad 
negalėdama užmiršti savo bran
gaus Petro meldžiu ir jūsų 
Šiandien pašvęsti jo atminimui.

Nuliudusi moteris
Barbora Griguliepe.

duos progos' . .... r . ... , , šių narių: J. Kurtinaitis ir V.
....i’ kaUj Įionj telephofle. DrexeI

bų, skaitydamas iš popiereles.: r’
“Lietuvių Kriaučių lokalo valdy
ba 1925 metams. ’Firmininkas-r-r 
A. Čepaitis; kasierius — F. Lįh- 
kartų; raštininkas —/ J. Kezel. 
maršalka — jX. Saikus, pildo*- 

einančioje subatoj e bus paskai- taryba. AČepaitis, M. 
.... i oi w Ginter, A. Vihs, V. Paškauskas, 

| K.1 Valsniš, K. Rugis, F. Pru- 
sis. Jungtinė taryba (Joint 
Roard): J. Bočiunųs, C. Kairia, 
J. Grigaitis, A. Čepaitis, F. Pru- 
sis, V. Paškauskas, J. Kezel. 
Biznio agentas — C. Kairia.” 
Kaip perskaitė šiuos vardus, pir
mininkas ir sako: “Tai matote, 
draugai ir draugės, kų jie daro, 
šitie žmonės, lokale, naujus da- 

1 tykus. Išspausdino .savo kajidi- 
datų surašą, šimtus lapelių, ir 
varo agitacija. Kad nariai už 
juos balsuotų, bet draugai žino
kite, kas jie toki.
valdyba “nedai'ėm” jokių agita
cijos lapelių. Mes ištarnausime 
senuosius metus, ale kuomet 
bus rinkimai lokalo valdybos 
gruodžio 12 d., tai m,es jiems pa
rodysim...”

Pirmininkui aiškinant iš to la
pelio “maskviečiai” labai susiju
dino. Bet aprimus buvo nomi
nuotas, kaip “maskviečiai” vadi
na, “menševikas” S. Levin ir 
“bolševikas” Aremiberg unijos 
menedžieriais, o prie to nomi
nuota į visas unijos vietas, kaip 
tai, centro kasieriug ir kiti, taip 
gi nominuota 20 biznio agentų. 
Nuo Lietuvių 269 skyriaus no
minuoti du biznio agentai, bū
tent p. >'čiapas, dabar esantis ir 
C.. Kailis, pernai buvęs biznio 
agentu. Nominacijoms užsibai- 
gus, ėjo balsavimas. Mat pagal 
unijos taisykles nominuotieji 

musų Joho ateinantį trečiadie-1 ^U1 * nuošimčių susiiin-
nį ir jo pirmų pasirodymų sutiks i nail0 balsų. O mažiau ga- 

, • • • -• <TOn nnlfill n/-iru nlrm k', 11 z-x4-x\
nuoširdžiai ir priduos -jam ūpo 
ir energijos išpildyti jo sunkų 
programų.

Iš Chicagos artistų, iries turė
sime gerb. Leokadiją ir paklausi- 
sim jos tobulaus smuikaviriio. 
Bus ir Jonas Byanskas, kurio 
skamlbinimas pianu niekuomet 
niekam negali nubosti klausytis. 

Taigi, chieagiučiai, ,-visi į ntifiė- 
tą koncertą, tay nitisų prieder
me. s -l' < .

■ kelio. Taipgi pamatysite puikų 
| Panamos kanalą, kuris yra skai
tomas didžiausiu nuopelnu inži
nierių.

Taipgi nepamirškite,, kad at-

ta Raymond Institute, 81 W. 31 
St., 7:30 valandų vakarę, temo
je “Elektra ūkyje,” Prelegen
tas inž. J. Lazdauskis.

—B. šimokaitis, 
elekt. studentas.

1561- ir iJ. Narmontaitė; Yards 
'5879. 11 1 '

Taipgi buvo išrinkta komisija 
rengimui,didelio buliaus kuris į- 
zyks vasario arba kovo mėnesį, 
komisija susidarė iš sekančių 

narių: S. Linchester, M. Jozavi- 
tas, J, Kuraitis, V. Jurgelionis, 
C. Pegenas ir L. Normantu.

Valdybos rinkimuose laimėjo 
sekantis: L. Normjaintaitė 
pirm.; M. Jozavitas — v. pirm.; 
V. Jurgelionis — nut. rašt.; C. 
Pagenaitė — archivų globėja. Iš 
senos valdybos liko J! Urbonas, 
užrašų rast., ir F. Stogis — ižd., 
M. Šileikis — kor.

šitas susirinkimas buvo nepa
prastai pasekmingas iš keletos 
atžvilgių. Ne tik kad -mokslei
viai vėl pradeda sparčiai judin- 

.. tis po keletą mėnesių neveikimo, 
jT. bet didžiuma moksleivių atsilan

kė ir prižadėjo širdingai veikti 
sekamais metais. Taipgi prisi
rašė keletas naujų narių. Visi 
nariai ir ’ atsilankiusieji svečiai 
maloniai praleido sekmadienį.

—L. Nannontaitė.

LMSA. šiemet Sumanė sureng- 
apie desėtkų paskaitų Chica- 

Sumauytas 
darbas jau pradėtas ir pereitų 
septintadieny jau įvyko paskai
ta temoj: “Elektra ūkyje.” Mi
nėta paskaita buvo laikoma 
North Side, Liuosybės svetainėj,

_ Rep goj ir apielinkese. Bulėm? Koncertas X

Ristynės Roselande

Roselandiečiai vėl turės pro- . * _ T , .
gos pamatyti Požėlos ristynės įkaitė inz. J. Lazdauskis.. Kaip 
Gruodžio 19 d-, Strumilo svetai-lJįlu buvo minėta Naujienose 
nėj jis risis su MacMarslPu. ka<J. Publikos, buvo nia-
MacMarsh’as yra ne tik tvirtas 
ristikas, ale ir keistai atrodo.!
Ant jo kūno yra išbraižyta (tu- 
tuiruota) visokie paveikslai. 
Vien tik tų paveikslų verta pa
žiūrėti. Be to, risis dar ir “tė
vas” Norkus, kuris šį kartų eis 
ant ‘žūt būt:” jeigu taps nugalė
tas, tai daugiau iki gyvos gal
vos žada nebesiristi. < Tat tai 
gali būti jo paskutinis susikibi
mas. Roselandiečiai, be abejo, 
susirinks padrąsinti tėvų, kad jis 
nepralaimėtų.

Apart Butėno, programa daly
vauja žinoma Leokadija jSa- 
bonis ir J. Byanskas.
Beabėjo visa muzikališkoji 

Chicagos publika žino, kad atei
nanti trečiadięnj,' gruodžio 17 

žai, tai tas tiesa ir ištikrųjų la- 'd;» American-Bohemian svet., 
bai apgailėtina, kad musų visuo- 1440 West 18th St.,įvyksta visų

Naujienose

Lietuvių Rateliuose.
, >. .si- ,

Kas dedasi Valerus
Dramos StudijeĮbi

menė labai mažai kreipia domės 
j tų, kas yra moksliška. Gal ra
dos tokių, kurie manė, kad jie 
viską (žino keĮs yjra .rcakalinga 
ant ūkės ir todėl nentatė reika
lo eiti j virš minėta paskaitų. 
Bet man rodos, tai labai mažai 
randasi lietuvių, kurie žino apie 
naudojimų elektros' ant ūkės. 
Tiesa, didžiuma musų lietuvių 
yra užaugę ant ūkės, todėl jie 
mano, kad jie užtektinai supran
ta apie ūkę. Aš noriu trumpai 
priminti, kad lietuviai ūkininkai 

✓Lietuvoje dirba gal apie 75%. iš 
viso ūkės darbo bereikalingai 
tik dėl įiežinojimo kaip savo dai 
bų sutrumpinti arba kitaip pasa
kius, dėl stokos mokslo. Tai tie
sa, kad didžiumoj šalių ūkinin
kai dirba ilgas valandas už labai 
mažų, naudų, o ir pačioj Ameri
koj pas ūkininkus yra mažai pa- 
tirimo ir daug bereikalingo pra
kaito liejimo dėl stokos mokslo.

laukiamas Jono Butėno koncer
tas. P-as Butėnas pagryžęs iš 
Italijos tarytum kvotimų iš
duos prieš kritiškų Chicagos pu
blika iš savo sunkaus darbo ir 
begalo daug vargo paaukoto pa
šokimui geidžiamo artistui re
zultato-

Kiekvienas iš musų žino, kad 
Jonas Butėnas, tai Amerikos 
produktas. Nors jis ir nebuvo 

j tarpe*musų, tečiaus jis darbavo
si tarpe lietuvių rytuose ir te
nai jis visiems žinomas dėl sa
vo darbų meno srityje, ir rytie
čiai gerb. artintą mokėjo ata
tinkamai įvertinti. Tenka inums 
chicagiečiams padaryti tų, kų ry-1 
tiečiai jau padarė. Aš pilnai ti
kiu, kad chicagiečiai neapvil

KOMUNISTĖS VAKARIENĖ 
IR KARFERIS NUĖJO ANT 

ŠUNS UODEGOS.

IGNACAS RAUSTIS
Persiskyrė .su šiuo pasaulių 

gruodžio 10, 1924. Paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėd., Mažeikių ap., 
Laižuvos par., Auksudžių ka.mo. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną ir 2 sunu. Laido
tuvės atsibus subatoj, gruodžio 
13, jš namų 4222 S. Riehmond 
St., 8:30 vai. ryto į Nekalto Pra- 
sidėjirno P. M. bažnyčią, pas
kiau bus palydėtas į šv. Kazi
miero kapines. Meldžiame gi
mines, dr-mgus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse. '

Lieka nuliūdę, , ,
Moteris it va'kai.

Laidotuvėse patąrnaujo į 
borius Eudeikis, tek Yards 1741.

Paniokos jau prasidėjo. Plasti-
kos-šokių mokina Baraškova. Mes žinome, kad J. Valst. nė vie- 
Organizuojama klasinių šokių nas trečdalis ūkininkų nėra gė 
mokykla vaikams.

vęs balsų nesiskaito ant balioto. 
Šiame susirinkime dalyvavo 138 
nariai. Mat dvi puses varo rin
kimų kampanijų, iš vienos pusės 
“maskviečiai,” |iš antros lietu
viai.

Viena komuniste moterėlė, a- 
gitatorių įkalbėta, kad reikalin
ga jiemį šiais rinkimais gauti 
daug balsų, kitaip jie neįstengs 
išlaikyti savo diktatūros lietuvių ■ 
rubsiuvių 269 lokale, stengies i 
kiek galėdama pasidarbuoti ko-1 
munistų naidai ir sumedžioti 
kiek graliu t daugiau jieirus balsų, 
Ir nors labai ji darbavosi, bet na
bagei pavyko sugauti vos'vienip 
mergaitę, kurių, kad auka nepų- 
spruktų iš jos rankų, parsigabe 
no tiesiai iš dirbtuvės į savo na
mus ir paruošė skanių vakarie
nę. Vakarieniaujant gi visaip 
kamantinėjo ir įgriaudeno bal
suoti už tų, kų ji nurodys. Mer
gaite valgydama skanių vakarie
nę ii' būdama svetimuose namuo
se,. kaipo svečias, sutinka pasi
duoti tai moterėlei. Džiaugiasi 
komuniste pasigavusi žuvelę ir 
po vakarienei vežasi su savim į 
susirinkimų ir apmoka karte
rius.

Susirinkime pasisodina ja gre
ta savęs ir prasidėjus balsavi- 
mam.E pradeda mergaitei duoti 
nurodymus už kų ji turi balsuo
ti. Bet mergaitė salėj jaučiasi

rai įrengęs savo ukes ir paleng
vinęs sau darbų. Bet pereitais

Studijoj, mokslas prasidėjo metais apie 28,000 ūkininkų J. 
nuo lapkr. mėn. 25 d., sekamo- Valstijose įvedė elektros spėkų 
mis dienomis ir valandomis:.! ūkės darbų. Kodėl? 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 8 iki 10 v. 
vak.; šeštadieniais iiuo 4 iki 6 
v. v., ir sekmadieniais nuo 8 iki
9 vai. vak.

Plastikos pamokoms į Studijų 
pakviesta J. Baraškdva, baigusi 
baleto kursus pas garsiųjų bale
to mokytojų Amper. Teatrališ
kos mokyklos Lnličevskaja. Stu
dija džiaugiasi turėdama tokių’ 
talentingų plastikos mokytoją, 
nes artistui vienas iš svarbiausių 
dalykų yra įsigyti gražius, leng
vus manerus; vienu žodžiu, svar
bu turėt elastingų korpusų.

Išviso pirmoj grupėj studijos 
yra 12 mokinių-studijantų. Ka
dangi yra daug norinčių stoti J 
Studijų, tai Studijoj organizuo
jasi antra grupė.

Prie Studijos organizuojama 
yra baleto-plastikos mokykla. 
Skiriama jauniems ir vaikams, 
pradedant nuo 8 metų amžiaus.

Mokesnis už mokslų baleto 
mokykloj visiems prieinama —
10 dpi. mėnesiui.

Del Chicagos lietuvių tas yra 
naujiena, todėl nereikėtų tos pro-, Virš minėtos trys paskaitos yra tųjų kandidatų sale senosios 269 tuviai, kurie manote atsilankyti,

(vie- į šį vakarėlį, kreipkitės be ati- tikimas.
. “ar dėliojimo prie musų narių arba nistai yra papratę krėsti.
Bet prie komisijos, kurį susideda iš

Todėl., 
kad jie pamatė;1 kad elektra yra 
praktiška ant ūkės.

Taipgi jeigu mes pažiūrėsime 
į tuos ūkininkus, kurie jau kele- 

į tas metų, atgal įvedė elektros 
spėkų į ūkės darbų, tai jau šian
die visai kitaip gyvena. Pavyz
džiui, Švedijoje, beveik didžiuma 
ūkininkų naudoja elektrų ir fak
tas yra, kad Švedija yra vienin-

Itėlū šalis pasaulyje, kur 79%. u- 
kininkų naudoja elektros tpė- 
ka ant ūkės. Kodėl švedai nau
doja elektra ant ūkės daugiau 
kaip kitos taut&s? Užtai, kad 
pas švedus mokslas lošia svarbių 
rolę.

Aš manau, kad jau yra laikas
ir musų tautai biskį pabusti ir tams, į visus Chicagos Rubsiuvių 
glaustis prie mokslo. Unijos viršininkų urėdus. O

Todėl aš manau, kad Mokslei- kada visi lokalai užbaigs notyi- 
vių paskaitos jums pilnai reika- nuoti, tai vėliaus eis referendu- 
lingbs ir kad jus eidami į Moks- mu narių nubalsavimui.
leivių paskaitas rasite daug nau- šiame susirinkime nė jokių 
dingų pasimokiuimų dėl kasdie- tarimų nebuvo skaitoma. Tik 
ninio gyvenimo. Todėl nepralei- kuomet pirmininkas atidarė su
skilę progos. sirinkima, tai rankoje laikyda-

—Susirinkime buvęs.

DOMICĖLĖ DUBAU8KIENĖ
Pėr^i.skyrė šįi šiuq pasauliu po 

2 ^unkięs ligos graudžio 11 d.
‘3:30 vai. is ryto. Sulaukus 

B <H> prieiti atn'žiau.š.
■ • • *A«. A. Domicėlė išgyveno 
I .Abjųrikoj 12 metų. Paėjo ii Lie- 
B-v^uVos Aukštupių kaimo. Žigaičių 
ii ’ valsčiaus, l a.iko Amerikoj vyrą 

Antaną ir tris dukteris: Anas
tazija, Oną ir .Jeseniną ir sūnų 
Antaną. Lietuvoj dukterie Do
micėlę ir Julių.

Laidotuves įvyks subatoj gr. 
13 d., 1924 9:30 iš ryto iš namų 
49 W. Walnut St, St. Charles, 
111. į šv. Patrick Bažnyčią, o T»d 
pamaldų i Kapines.

Nuošiidžiai kviečiame gimi-. 
nes, draugus iy pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliude
Vyras, dukterys ir sūnūs.

Moksleivių susirinkimas
■■•na ’—r——ij—.

Planai —Vajus Rinkimo Aukų 
Dailės Mylėtojas, dėl Fondo — Fiieškalėdinis 
- ----- A. . vakarėlis — Balius.

Svarbiausias rezultatas iš mo
ksleivių susirinkimo '(Chicagos 
kuopos) kuris įvyko sekmadie- susirinkime esanti, o ne svečiuo- 
ny, gruodžio 7 d., pas p-les Jo- se svetimam name ir balsuoja 
zapaitis ir Linchester, yra nu- ne už tų kų komunistė jai padik- 
statymas vajaus rinkimo aukų 
dėl Moksleivių Fondo. Mes Chi
cagos moksleiviai tikiinįe, kad 
Amerikos lietuviai ir jų draugy- naiiVHU 
stės, kur/e taip atjaučiai veikė kais, bet ir tai nieko negelbsti, 
visokiuose labdaringuose dar- Tada komunistes kantrybė išsi- 
buose praeityje, neatsisakys šel- sėmė, ji pašoka ir pakėlusi liet- 
pti moksleivius. Chicagos kuo- sargį jau garsiai sušunka- 
pa LMSA. pasiėmė vedimų šioz 
vajaus, kurio planas bus išdėsty
tas sekančių savaitę.

Susirinkime vakaro rengimo 
koin'iisija pranešė, kad vakarėlis 
Įvyks šeštadienį, gruodžio 20 d., 
8 vai. vak., Mark White Sąuare. 
Nebus įleidžiama į svetainę be dūmė namo, nors žinojo, kad 
užkvietintų. kurie narių neatsi- mergaitė viena namo parvažiuo- 

Mes dabar turėsime tris svar- mas rodė popierėlę, ir sake: lankė ant susirinkimo, malonė- ti negali. Tečiaus mergaitė ne- 
... p«... “$tai, draugai ir draugės, tik kų1 kitę atsiimti užkvietltnuįs, nuo nusiminė, pasiklausė žmonių ke-

ant komisijos, nes tik 100 užkvieti- ii0 ir laimingai viena parkeliavo 
nominuo- mų yra atspausta. Draugai lie- namo. w

Tai jau ne pirmas tokis atsi- 
Tpkius šposus komu-

bias iliustruotas paskaitas: 
lektra ūkyje ” 
žinkeliai” ir

navimas Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio daįliai padalytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. 
nas, 
nas,

Penktadieny, gruodžio. 5 'd., 
Unijos svet., įvyko Rubsiuvių 
Unijos (A. C. W. of A.) Lietu
vių 269 skyriaus narių ekstra 
susirinkimas. Tame susirinki
me buvo nominuoti Unijos virši
ninkai ateinantiems 1925 me-

tuoj;i, o už tų kas jai patinka. 
Komuniste pradeda grųsinti ir 
rūstauti, matydama, kad jos va
kariene ir karteris nueina nie-

—Nuleisk rankų, ba kaip duo
siu per nagus, tai tuoj nuleisk

Bet ir tai nepaveikė į mergai
tę ir komunistė visa pykčio per
imta bejėgiai atsisėdo. O susi
rinkimui pasibaigus, a niežai, 
paliko mergaitę ir pati viena iš-

“Elektra ir gele- dabar gavau “telegramų,” 
Panamos kanalas.” kurios surašyti vardai, nor

gos praleisti. Tėvai turėtų pa- gana įdomios ir svarbu kiekvie- musų skyriaus valdybos,” 
sirupinti savo vaikais, kad davus nam išgirsti jas. Taipgi nepa- nas žemaitis sušunka: - 
jiems progos įsigyti kūno elas- mirškite ,kad visos paskaitos yra tai manšavikų surašąs?). Darbininkas

THE GEEVUM C1JRLS
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Kitas vartotas Player Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
gerąs kaip naujas $65.00.

3327 So. Halstcd St.,
CHICAGO, ILL.

/*"■■...............  i I II . .

ALPAMaltExtract

-

Su BohemUn 
ž importuotais a- 

piniais ir geis
tina, 1 setas 

•’ $1.00. 1 tuz. se-
. tų, $10.50. Pa 
’ bandykit šį svei- 
t ką ir nustingą 
. gėrimą. Prašy- 
t! kit jūsų groser-

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104
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Lietuvių Rateliuose. Pranešimai
Atsilankyk j Lygos tavi 

nimoss susirinkimą
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Kalbos, dainom, žaismės, kavą it 
užkandžius sudalys vakrt.ro 
programą. Jaunimas yra kvie
čiamas dalyvauti.

PRANEŠIMU TAISYKLES

Lygos lavinimos susirinkimas 
įvyks penktadieny, gruodžio 12 
d.’, 8 vai. vak., 816 W. Slst St, 
Ravmond Chapel svetainėj, po 
lavinimosi bus dainas, žaismės, 
kava ir užkandžiai, kuriuos pri
rengs darbščiosios lygietės. Vi
si lygiečiai ir pašaliniai yra kvie
čiama dalyvauti.

—Apšvietos komitetas.

DRAUG AS” DUSYK NEIŠĖJO

Chicagos klerikalų dienraštis 
‘‘Draugas” šių savaite du kartu 
neišėjo. Pirmaciienj jam nepa- 
girodžius, ant rytojaus jame bu
vo pranešta, kad ” Drauge” spau
stuvėje jvykę “netikėtų kliū
čių.”

Trečiadienį jisai vėl nepasi
rodė. ir vakarykščioje savo lai
doje jisai pranešė, kad jo “di
džioji presą” buvusi sugedusi.

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

1. Nuo lapkričio 15 q. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinanti dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
klhibų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: 
repeticijas, 
rengiant paskaitas, 
sinius susirinkimus 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimui talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopą, kliubu. chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. l'>. apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nu ir colių neaprubež.iuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

kviečiant susirinkimus,
komitetu susirinkamus;

prakalbas, ma
li- apvaikščioji-

PRANEŠIMAI i REIKIA DARBININKŲ
, Ci^ " MOTERŲ ’
tų Bendrovės visuotinas šėnninky v
priešmetinis susirinkimas įvyks pa
gedėly, gruodžio 15 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių LiuosybM svet., 
49 Ct. ir 14 St., Cicero, IU. Būti
nai visi šėrininkai turite atsilan
kyti, nes bus labai svarbių reiką- 
lų: Valdybos rinkimai dėl 1925 m., 
taipgi bus šėrai duodami nauji ?š‘ė- 
rai vertės po $25, o jei kas nebus 
susirinkime, tai gali nustoti tų šė
pų. —J/ Tarvid, ^nnt, rašt;

REIKIA MERGINŲ IR 
JAUNŲ MOTRRŲ 

prie abelno ir lengvo dirbtuvės 
darbo. Nuolat darbas.

AtsišAukjtc.,

Olson Kug Co. 
1512 W. Moproe St.

REIKLA patyrusių moterų

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai-| 
kys savo priešrąetinj susirinkimą 
nedalioj, gruodžio 14 d., 1< vai. po 
prkŲ’294osrkir'S'tHaht“drR»t.'iprie Skirstymo Ooftieru atkarpų, 
si nariaLrės malonėkite būtinai AtsiŠaukfttČ;
laiku susirinkti, nes yra daug svąr i 
bių reikalų aptarti.

* — Raštinin.knn.

Dr-stė Lietuvos Vėliavos Am. Nr. 
I laikys priešinetinį susirinkimą 
sekmadieny, gruodžio 14 d., Davis 
Sąuare svetainėj, prie 4ų ir South 
Paulina galvių. Skaitlingai atsilan
kykit, nes bus valdybos rinkimas. 
Yra ir daugiau svarbių reikalų.

Bašt. F. Motuzan,

Roseland, 111. — A. L. D. L D. 72 
kuopa rouR-ia diskusijas temoj: Ar 
darbininkai Kali laimėti kovą be poli
tinio veikimo? įvyks petnyčioj 12 
d. gruodžio, 7 vai. vak. “Aušroje” 
10900 So. MicliiKan Avė. (ž.icl fl.), 
įžanga veltui, visus kviečiame atsi
lankyti. — Rengėjai.

PARDAVIMUI

Rocco Rizzo and Co. 
612 Węst Taylor SI, 
Tel. Monroe 3994

REIKIA 3 Amerikoj gimusių lie
tuvių, jaunų vyrą, perstatyti nau
ją produktą į krautuves. Geras už
mokestis.

Chicel— O Gum Co.
2805 N. Rockwcll St.

REIKIA moterų darbui į pa
jų išdirbystę. Patyrimo nerei
kia, $16 į -savaitę pradžiai.

3659 <W, Hnrrison St.

NORIU parduoti arba gauti tei
singus žmones į partnerius prie 
diddlio rooming house biznio, ne
šančio didelį pelną. Turiu du biz
niu, bet vienas negaliu pasekmin 
gai vesti, Norėčiau, gauti žmones, 
kurie yra buvę saliuno bizny ir 
galėtų dasidėti su $2500; įneštus 
pinigus galima uždirbti į trumpą 
laiką. J. Ambroza,

114 N. Sheldon St., Chicago
parsiduoda keptuve, bjz- 

nis’ išdirbtas 20 metų. Su visom 
mašinom; viena duonai Įpaišyti 
mašina ir visos kitos mašinos, ku
rios reikalingos prie šio biznio. 
Savininkas yra padaręs daug pini
gų šitame bUny lr dabar pasitrau
kia iš biznio. Parduos už Žemą 
kainą ar mainys ant namo. Norė
dami pjasinuudoti šita proga kreip-į 
kitės prie:

M.. J. KIRAS
3335 S. Halsted Si.

PARSIDUODA grosernė ir buČer- 
nė lietuvių ir kitų tautų apgyven
to] vi (‘toj. Yra ir du dideli kam
bariai pagyvenimui. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastį patirti- 
te ant vietos.
704 W. 120th St., W. Plitimai), III.

Tel. Pulhnan 6570

NAMAI-2EME
Į,.,.,y*

12 Flaty Mūrinis
6- —5 ir 6—I kambarių, viskas 

moderniška, ugnavietč, bufetai, 
ąžuolo trimingai ir grindys, pajie- 
led Valgomasis kambarys, ico bak- 
sls. gasinis pečiūs, apron sijika, di
delis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Hamilton Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir gatveknrių, ren- 
da $8580 į metus, kaina $50,000 
greitam pardavimui, cash $1.2,000. 
Tai yra tikras bargenas Ir vertą 
pamatyti. Veikite greitai.

A. Ii. Masulis & Co.
6641 S. AVESTERN AVĖ.

Tel. Republic 5550 
Atdaras nėdėlioj ir vakarais

ANT IŠMAINYMO
Rd., 3 blokai 

3 aukštų muro 
alų po 5 ir 6 'kambarius; 

kaina $36,000.

I Marųuette 
Jackson parko, 

i mas
rendos $6000, kaina $36,000. Mai
nysiu ant didesnio arba mažesnio 
namo.

PARSIDUODA restauracija, mai
šytu tautų apielinkėj. Biznis neša , 
neblogą pelną. Turime parduoti, ant mažesnio, 
nes turimi? dvi re^staurncRfls negalimo spėti apsidirbti.

2600 W. 26 St.
Tel. Crayvford 1129

nuo 
na-

HEM1LTON PARK
3 aukštų muro namas, 15 flatų 

po 5—4 Ir 6 kambarius, naujos 
mados įtaisymai, išrenduotas už 
$13,000. • Kaina $79,000. Mainysiu

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust • prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindotAv” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienu nuo 
skelbimo.

2 Bertasiene Ona
5 Bilevicine Katarina 
8 Budreckienia A 

Galminas Grigorius 
Gendaitytei Onai 
Grikenis Toni 
Gudaitis Jans 
Jenkeviciui V 
Kazrinikaiteno Kazunicra 
Keletenia Petmnelia 
Kilvnskiene Barbora 
Krizių* Anton 
Kuzmuuskis Kaži meras 
Malinauski Tekle 
Pamali^ Ennna 
Pazauskas .Adolf 
Pecieluna* Ignacias 
Petrenas T E 
RomeP'iene Weronika 
Rumbutis Chas

79 Sianlis Kazime^as
83 St’H'd uiskene Eida
84 Stripinati V
TIESIAI- Iš PARYŽIAUS

Cicero Lietuvių Liuosyhes Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 <1., 1924, savoj sve
tainėj, ėsate kviečiami visi dalininkių 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip-- 
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrininkų pusmetinia
me susirinkinte ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę šėrus tai prašc.ni atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas įvyks penktadieny, gruodžio 12 
d., 8 vai. vak.. Raymond Chąpel svėt, 
S16 W. 31 St. Po lavinimos bus ka- 

I vos užkandžių ir įvairių žaismių. Vi
si lygiečiai ir pašaliniai yra kviečia
mi dalyvauti. Apšviet. Komitetas.

Po lavinimos bus ka

Apšviet. Komitetas.

Balto Dobilo Kliubo bus susirinki
mas '4558 So. Marshfield Avė. 12 d. 
December, pėtnyčioj, 8 vai. vakare.

— Administracija.

pa-

26
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36
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46
48
50
54
63
64

66
73
77

ir

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

TUOJAUS—
REIKIA vyrų iš jautienos mėsos 

kaulų’ išėmėjų, darbas nuo štukų.
Atsišaukite:

Westem Packing And Provision Co.
3880 So. Morgan Str.

PARDAVIMUI: už $125 nupirksit 
mano $600 vertės grojiklį pianą. 
150 rolelių ir, kabinet benčius. l u- 
ri bul parduotas tuojau. Atsišauki
te šiandie iki 9 vai. vakaro, arba

LINCOLN PARK
24 flntąi po 5 ir 4 kambarius, 

naujas namas ir naujos nuidos iš
taisymai. išrenijuotas už $19,000. 
Mainysirn ant biznio namo South 
SidČj.' Gali buV su bizniu.

Penktadienis, Gr. 12. Į9Ž4

NAMAI-ŽEME
'*tUT* * T'J' f ‘ I *Tt ’** t ’ • * ? * t*1

Savininkas turi parduoti 
greitai

Už $3500 nupliksite 
Nauį$

2 flatŲ murinj namę
6 ir 6 kambarių, garu šildomas, 

įmūrytas apron plumbmgas, sidabri- 
hiai elektrai fixtures, platus lotas, 
plienu konstrukcija, bufetai, įmūrytos 
prosinimui lentos, tikro beržo trimin
gai, lietaus maudynės, baltai enauiė- 
lioti pečiai ir ice baksiai, netoli Gar- 
field bulvaro ir visi parankumai. Par
duosiu UŽ labai pigią kainą, kitus pi
nigus kaip rendą. Įplaukų už šį 
mą į įnetus yra $2040. Veikite grei
tai, nes jus neturėsite kitos tokios 
progos. Del tolimesnių informacijų 
apie šį puikų namą atsišaukite asme
niškai arba rašykite.

Pietrzylek Bros., 
NAMV STATYTOJAI 

1647 W. 47 St.
PARDAVIMUI 2 augštų medinis namas, 2—^1 kambariai, elektra, 

gasas, vana, 2 karų garažas, ce
mentinė gatvė, pigiai, $5200, Brigh
ton Pnrke. NuvOšime jumis ten iš namų.

Tel. Lafayette G271

MOBtCEGIAI-PįSKOlOS

storaiMŪRINIS biznio namas, 3 
ir pagyvenimai, naujos mados, lo
tas 75x125, kaina & 17,500, rendos 

ant farinos.
" ... t ’ ,,i ru/nintii tas Kainarytoj, "71,įl'>J,r,,k, #2010. Mainysiu iA—SHH'AuE HUupL

ANTRI MARGICIAI
l Ant įrengtų praperčių daromi 

ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

i 1616 W. Madison St.

Chicagos lietuviai moksleiviai 
rengia paveikslais iliustruotas pa
skaitas tema “Elektra ant ūkės”. 
Paskaitos įvyks sekamą šeštadieni, 
gruodžio 13 d., 7:30 vai. vakare,
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Prelegentu bus J. Lazdauskis. Vi- 

j si lietuviai prašomi atsilankyti ir 
Į išklausyti kokią svarbią role elekt
ra lošia ūky. —Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJĮMAI
PAJIEŠKAU Juozo Gendvylio kai

po seniausių ir geriausio draugo, se
niau gyveno Racine, Wis. vėliaus per
sikėlė į Chicago, III. Tur būtį ir dabar 
Chicagoj randasi. Turiu labai svarbų 
reikalą jam pranešti. Taipgi pajieš- 
kau Jono Kaštanausko. Jis seniau gy
veno West Pullman, III.

Draugai atsišaukite.
Turiu daug naujienų dėl jūsų pra

nešti. jei kas jaučia ar žino Šias ypa- 
tas, malonėkite pranešti šiuo antrašu:

A. Cypas,
473 E. 148 Str. Cleveland, Ohio.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 

ba mainysiu ant
Kreipkitės:

2702 W.

grosernė, 
namo,

17 St.

— MŪRINIS namas, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius, namas be 

ar- skolos, renda pigi — $100 į mėne
si; kaina $11500. Mainysim ant 
flatu po 5 arba 6 kambarius.

JASUDES & ABRAMAVICE 
2015 v S. Robey St., Chicago

2
MOKYKLOS

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, visus arba dalimis, šeimyna va
žiuoja į California.

Kreipkitės:
Mrs. VVeisberg, 2-nd Fiat 

3737 Douglas Blvd.

PARDAVIMUI vartotas gro- 
jiklis pianas, su frenčiumi 
rololiais, tiktai $165. r' 

1722 S. Ashland Avo. 
įširst floor

ir
PARSIDUODA bizniavas namas, 

trijų flatų, su Storu; yra guzas, 
elektra, amudynės ir telefonai. Ren- 
dos neša į mėnesį $102. Kaina 
$7800.

Tel. Roosevelt 2939

PARDAVIMUI

ItoHcIand. — “Aušros” knygyną 
.i draugijų,.sąryšis 'stato 

i>uikų veikalą “Bvla dėl li
nu markos”. Įvyks nedėlioję, gruo
džio 14 d., Chas Strurtdio svet.

E. 107 St. Durys atsidarys 6 
vak.; pradžia .. perstatymo ly- 
7 va|. vakare;

Kviečia Komitetas.

i palaikančių
Scenoj puiK

T58 
Į vai. 
j gini

AŠ Petras Yonikas pajieškau sa
vo švogerių Juozapo ir Antano 
Rcubų. Liętdvbj buvo dvare Pa- 
šaltunės ir dvare-J-'r»ve)ko Vaisė. 
1916 m. lankėsi Kast St.» Louią. f 11. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. 
svarbų reikimą iš tėvynės.

Petras Jonikas 
372 So. Washington Park 

East St. Louis, Iii.

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
50 rolių, $125. Taipgi 3 paprasti 
Klanai nuo $50 iki $125\ 2 grojik

ai pianai labai migiai. Atdara ne- 
dėlioj
Rapp’s Piano Moving & Storage Co 

5130 S/ A^hlant). Avė.
------------- i...... .................. .............—r" 1

NAMAI-ŽEME
SOUTHWEST SIDE

APT. NAMAI

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažo namo groseris. 
Prie Storo yra keturi kamba
riai gyvenimui. Rendos $40 į 
mėnesį.

1439 S. 19 Ct., Cicero, III.

Turiu

Uaunnoliu Orkestro reikalu. Kurie 
1 paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J. 
Grušui arba tiems nuo kurių paėmėte, 

; nes turim padaryti atskaitą.
Kon. renginio Komitetas.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ IR 

BUčERNĖ
3600 So. Union Avenue

Tel. Ynvds 0297
.. .. Y.... „„i------------------ - ----------------

PARSIDUODA Restoranai ir 
Motelis, su namu ir be namo.

1 Kampinis namas, rendos neša 
$200.00 j mėnesį.

Bridgeporto lietuviams žinotina.1 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas-, 
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted “ 
St. Tel. Boulevard 9663. 'I’aipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą Jaikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
iis nuo 5-kių iš >ryto nradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas. A

JII'šKAl’ savo brolio Petro I’iš- 
nio, kuris, kiek žinau, gyvena Chi
cagoj, Kurie žino apie ji, prašai! 
pranešti man jo adresų.

\ Antanas Pišnis, 
Respublikos gat., 85

Panevėžys,
Eitlnumin. .$14,000.00.

2462 Blue lsland‘Avc.

ieš
kote, su 4, kiii tį IHUriniii garažu, 
prie Marųuette parko, jtlieno kon
strukcija, “ ’ ’ ‘‘ *.
pariorai, su sieteliais ir stikliniai 
porčiai, visur ąžuolo trimingai, 
elektra, ugnavietės ir radio kabi
netai, gasiniai pečiai, \ico baksiai, 
tiffany ir canvas sienų dekoraci
jos, trijų dalių coruice trimingai, 
įmūrytos vanos, pedestal lavato- 
ries, tile grindys“ ir base, daug 
grindų plugs, sienų braketai, prL 
dedami skutimuisi braketai ir t. t. 
Ke\vanee boileris, visi sujungimai 
labai gerai padaryti, , visur labai 

atdara dėl apžiūrėjimo 
po pietų ir visą dieną

f.AT(J, tokie, kokių jus 
su 4 kiiitį mūriniu gar

5 kambarių flatai, sun
DIDELtS mūrinis. 2 flatų narna* 

prie Marųueite Bulvaro ir Maple* 
woo Avė., gani 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
ni gnin g, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai®. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager 
.................................   .ii...........................

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

Kaina tik-storos konstrukcijos, daug kitų pa-

ĮIEŠKO PARTNERIU TURIU parduoti savo gražų, $275 
vertės Consplę Victrolą, su radio arm,

REIKALINGAS partneris į bu- vartota tik 3 mėąbsiuį yra daug re-
■ ■ " K;i|i kordu, deimantinė adata, $65.

• 2502 W. Devision St.
2nd fl.

T<4. Armitage 1981

gerinimų, 
subatoje 
nėdėlioj.

C. FISCHER,

Pa
laimi 

tas 
pa-

Town of I^ake. — Draugystė šv. 
Petro ir Povilo laikys priešm.etinį 
susirinkimą nėdėlioj, gruodžio 14 
dieną, 2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus 
onrap. svet. Visi nariai būtinai 
oribukite, nes turime daug svar
bių reikalų dėl aptarimo.

—Valdyba.

černės biznį, arba norintis i 
piikti pusę biznio. Apleidžiu mies
tą; turi būti parduotas greitai. Ne
mokantis darbą bus išmokintas.

Kreipkitės:
. 810 AV. 33rd St.

Savininkas ir namų statytojas 
1 ant pareikalavimo 

. 6642 S. Troy St.

PARDAVIMUI lotai, už $200 nu- 
pirksit? įmano biznio lotus, geroj? vie
toje prie 68 St. Paimsiu po $20 i 
mėnesi. Title garantuotas per Chica- 
go Title and Trust Co.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Box 423

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parko apielinkeje, geriausioj lietu
vių kolonijoj. Namas 5 metų senumo, 
bizniavus, nupirksito pigiai arba mai
nysiu ant farmoa geros. Farma turi 
būti netoliau kaip 100 mylių nuo 
Chicagos. Farmeriai meldžiu atsišau
kti laišku i Naujienų skyrių 
3210 So. tialsted St. Chicago, III.

BoX 18-4

THE WENZEL WAY
177 State SU Room 306

State 1887

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBĖKYSTfiS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wetls St.

PAMOKOS

sa-

Yogui Hindu, Okulistas 
Filosofas, I)r. Magmekka 
BTIumar B’Hava. Mokslinin
kas, Demonstruotoms Auto- 
Suggcstion pagejba Magneltinės' 
Jėgos. Dr. Magmekka, kuris 
yra atsiskyręs nuo pasaulio, 
pasto jo į klioštorių Indijoj, kur 
pirmiausiai jis išrado naują 
artizmą gydymo, žinomą kai
po Universal Magnetizm. 
sėkmės yra gaunamos
geros, todėl jis nori, kad 
gydymas butų perduotas 
šauliui.

Dr. Magmekka sujungia
vo išradimą Auto-Suggestjon 
su ’Emile Coue’, kuris, nesenai 
praktikavo Jungtinėse Valsti
jose.

Dr. Magmekka tikrenybėje 
patvirtins jo puikų išradimą 
pagelba kelių parodymų vien 
tiktai pagelba Auto-Sugges- 
tion. Senovės laikuose tokie 
nepaprasti parodymai skaity
davęs! stebuklais l>et dabar jie 
yra lengvai parodomi pagelba 
minčij susijungimo su Auto- 
Suggestion.

Kalbėtojai:
Dr. Magmekka,
Profesor Rom — Romano, 
Dr. Emile. Coue’a.

Nedėlioję, gruodžio 14 d., 1924 
COLUMBIA HALL, 

48 & Paulina St, Chicago 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

(Apskelbimas)

Ar Jus žinote, kad
Klaipėdoje, Lietuvos provincijoj,

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys priešniethiį susirinkimą sek
madieny, gruodžio 14 d. Nors Nau
jienos^ buvo pranešta, kad šis 
nriešm.etinis susirinkimas bus nau
joj vietoj, bet ištikrujų atsibus se
nojoj vietoj* tai. yra Ma’inauck’o 

i salėj. 1843 So. Halsted gt.; pradžia 
Į ! vai. po pietų. Visi nariai yra 
meldžiami laiku pribūti ant šio 
susirinkimo, nes bus rinkimas nau
jos valdybos ir daug kitų svarbių 
ir užsilikusių reika'u svarstymai.

Ig. Žilinskas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašeloos priešmetinis 
susirinkimas ivvks nėdėlioj, gruo
džio 14 d.. Zwi’azek Polek svetai
nėj 2 v. no n»et. Nariai susirinki
te laiku. To;ngį tie nariai, kurie 
da nene»'«ikėtėte i aukštesnius 
rius ma,onėkite pasikabinti, 
bus paskutinis susirinkimas, 
riame liuosai galit nersike’ti.

X. laikus,

sky
nęs 
ku-

rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys priešinetinį susirinkimą sek
madieni. gruodžio 14 d., .1 v. po p. 
na prastoj svet. — Visos narės kvie
čiamos atsilankyt, nes bus daug 

' svarbių reikalų anie balių ir rin
kimas naujos va’dvbos.

Rašt. Jozaitienė. į

įvairus skelbimai
STOGDENGYSTB

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
I inkš j. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdom! J J Dunne 
Rooflng Co., 3411-15* Ogden Avė.. 
Phone Ėawndale 0114

J? A RD AVIMU I restaurantas Ir 
lunch ruimis, lysas ilgam laikui, ge
ras transferinis kampas, nėra kom- 
peticijęs, geras pasiųlymas bus priim
tas. Bargenas greitam pirkėjui.

JOE UlGANEK
6853 So. State St.

... ..... .. .Ui.,....................į,.-........ ....
PARDUOSIU gerą player piano 

benčių, kabinetą ir roles, pigiai, dėl 
nebuvimo vietos Kur laikyti.

Atsišaukite ‘
4649 Calumet Avė. 

arti 47th St.
Tel. Kenwood 2699

dc!

Biznio Kampas
Prie 69 St. kampas Maple\vood 

Avė., 58Vjx125 pėdų. Savininkas 
turi parduoti tuojau už $3500 arba 
geriausį pasiūlymų prieš gruodžio 
15 dieną. Atsineškite depozitų, kad 
įsigijus šj tikrą Pargeną.

A. N. Masulis and Co.
6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550
Atdara nėdėlioj ir vakarais

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 50 
mylių Į vakarus nuo Chicagos, tiktai 
2 mylios nuo miestelio. Žemė gera ir 
visa dirbama ir gori budinkai, netoli 
katalikų bažnyčios ir mokyklos, par
duosiu po $160 už akrą. Galite gy
venti bile kada. Del smulkmenų atsi
šaukite, George J. Berkes, C/o Carl- 
son antį Benson. Phone 500, Dekalb, 
Tll. Arba pas J. Berkes, Maple Park, 
III.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos

Pilietybės 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijoa 
O ratoi-y stos 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos

Abelnos Istorijos
Geografijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

PAJIEŠKAU nedidelės šeimynos, 
kurios moteris stovi namie. Duo
du 4 kambarių butą už pagamini
mu valgio vienai ypatai ir 
rėjimą kambario.

P. DAUKŠA,
- 3310 W. 67 St.

Prospect 10352 po 6 vai.'

apžiu

vak.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda Meat Mačkct ir Gro

bėme su namu ar be jo. Senas 'ir 
gerai išdirbtas biznis. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Telefonas Lafayette 2799

PARSIDUODA restoranas.
Parduosiu pigiai, nes sergu irISRENOAVOJIMUI I nebegaliu laikyti,

1332 So. Morgan St.
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu Šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4' 
kambarių f* 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj. 

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

• “PARAZITIZMAS”
Mokslo Draugu paskaita įvyks 

_______ _ .. sekmad’env. gruodžio 14 d., 1 vai. 
policija sugavo 5 degtinės gabeu- po pietų, Ravmond Chai>el 816 W. 
tojus ir suėmė 700 galionus alko- 31 St., arti Halsted St. Prelegen- 
holio. Juos visus areštavo. Ar jus tas Dr. Davidonis skailvs naskai- 
žinote, kad Helmar Turkiški eiga- tą temojo “Parazitizmas”. Muzika- 
retai y’ra padaryti B gryno Tur- lę programo dalį išpildys p-lė Eu- 
kiŠko tabako ir parduodami prieį- genija Grušaitė, ši paskaita bus 
narna kaina. Kaip ir kiti, jusi labai žingeidi. Kviečiame visus at- 
džlaugsitčs permainę į Turkiškus. J silankyti. —Mokslo Draugai.

tą temojo “Parazitizmas”. Muzika-

GROSSRNfi ir bučernė parsi-
x amv paviamc uaiuc, *
flatas, karštu vandeniu duoda už pigiausią kainą iki 15 

!d. kito menesio, kreipkitės ypa- 
tiškai: f

5252 So, Artesian Avė.
RENDON mculerniški 5-kių 

kambarių flatai, pečiumi šildo
mi, $40 į mėnesį.

R. C. RUSSELL & CO.' 1 
\ 1346 E. 63 St.,

Telephone Hydepark 2976 .

ANT PARDAVIMO Restora
nas South Sidėj. Atsišaukite

\ Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 424
RENDON du flatai, South Side, ant 

antro augšto 6 kambariai, ant pirmo 
augšto 5 kambariai. Elektra, gasas, 
Vana, pečiumi šildoma. ' 5 kamb. $25 
ir 6 kamb. $30. Taipgi kambarys 
rendon.

Atsišaukite
11415 Harvard Avė.

PARDAVIMUI gerasi pianas, 
arba mainysiu ant Fordo se- 
dan.

Kreipkitės:
3000 So. Hahted St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui mūrinis namas su bučer- 
nės bizniu, visų tautų apgyven
ta vietai biznis gerai eina, 4 
kambariai gyvenimui.

2701 W. 43 St. .

BIZNIO PRAPERTe Southwe.;t, 
krautuvė ir namas, įėjimas iš vidu
rio, prekinių plytų frontas, 45 minu
lės važiavimo į vidurmiestj. Atiduo
siu už mažai pinigų. Brokerių nerei
kia. Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 425

3106 S. Halsted St., Chicago, III.
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

PARSIDUODA bizniavas namas 
ir 3 pagyvenimai; vienas 5 rui
mai, o 2 po 4 ruimus; rendos neša 
$90 į mėnesį. Galima pirkti su ma
žai pinigų; kaina $8000, viskas yra 
ištaisyta gerai, nereikės taisyti 
per 5 metus. Atsišaukit pas savi
ninką; antros lubos iš užpakalio, 
galiniu njatyti. vakarais nuo 5—8, 
nedaliomis visą dieną.

ciias. Raškauskas .

. BARGENAS
4 pagyvenimų mūrinis na
mas su dideliu kampiniu lo
tu. Randasi prie 65tos gat
vės, netoli Halsted St. Tu
ri būti parduotas šią savai
tę už $9000. Įmokėti reikia 
tik $2500.

J. SINKUS & CO.
809 W. 69 St. 
Normai 4400

PARDAVIMUI maža vištų farma, 
$400 įmokėti, nėra budinkų, 2 akrai 
žemės. Turi būti parduota tuojau. 
Rašykit savininkui.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Bok 426.
_ n - — — - — - -

BARGENAS greitam 
PARDAVIMUI

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

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

ANT PARDAVIMO 2 flatų mm i- 
nis namas po 5 ir 6 kamb. elektra Ir 
vanos, garandžiiis dėl 2 karų ir 2 
flatų medinis namas po 6 ir 6 kam
barius elektra ir vanos, cimentuotaš 
Msmentas 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 įmnkėįimo. Kreipkitės

J. LEPO
722 W. 35 Str.

Phone Boul. 3249 arba Republic 10363

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 i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė).

vakrt.ro

