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Gompers’as mirė Baisi ardomos minos

Švedijos prOranling sunkiai serga Ka tas t raitoj šeši darbininkai ir 
vienas kareivis užmušti; kiti 
du kareiviai sužeisti.

Šaukiama konvencija Am 
Darbo Partijai kurti

Daug žm. žuvo laivui paskendus
Samuel Gompers mirė

Jo kūnas iš San Antonio. Tėvas, 
bus pargabentas i Tarrytown, 
N. Y., palaidoti

Švedu (premjeras Branting 
sunkiai serga t

“Naujienų” lapkričio 28 die
nos leidiny buvo Įdėta trumpa, 
gauta iš Lietuvos Pasiuptiny- 
hės VVasbinglone žinutė apie 
j vykusį Kaune minos sprogimą, 
kur septyni žmonės buvo už
mušti ir du 'sužeist i. Apie šilą 
nelaime Kauno “Liet. Žinios 
paduoda šitokių smulkmeną:

Sprogiuio sni u Ik menus

SAN ANTONIO, Tex., gruod. 
14. — Anksti vakar rytą čia mi
rė Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers’as, 
74 metų amžiaus.

Susirgo jis Meksikos Mieste, 
kur jis buvo nuvykęs dalyvauti 
Meksikos prezidento Calles’o 
inauguracijoj ir laikytame čia- 
jau Pan-Amerikos Darbo kon
grese. Kadangi Meksikos oras 
blogai veikė į jo širdį, gydytojų 
patarimu ligonis buvo išgaben
tas į Jungtines Valstijas. Ke
lionėj jo sveikata lyg buvo kiek 
pagerėjus, tečiau atvykus j San 
Antonio ir atgabentas į višbutį 
jis po kelių valandų mirė.

Gomperso kūnas šį vakarą iš
gabentas į rytus ir ateinantį ket
virtadieni bus palaidotas Sleepy 
Hollmv kannose, Tarrytown, N.

Meksikos Prezidentas Calles 
buvo pirmutinis asmuo, kuriam 
buvo pranešta apie Gomperso 
mirtį.
Prezidento Coolidge’o užuojauta

Prezidentas Coolidge, gavęs 
žinią apie Amerikos Darbo Fede
racijos vado mirtį, Gomperso 
žmonai pasiuntė užuojautos tele
gramą, kurioj jis be kita sako:

“P. Gompers buvo visą savo 
gyvenimą pašventęs darbo rei
kalams, taip kad jo vardas galų 
gale patapo beveik sinonimus su 
tuo judėjimu, kuriam jis atsto
vavo. Kaipo didžios organizaci
jos įkūrėjas ir vadas, jis turėjo 
didesnės nei kas nors kitas įta
kos krašto algąpelnių veiKimo 
budui nustatyti, ir jo netekimas 
bus iltfai visų jo b.ndrnlarbiau- 
tojų jaučiamas ne tik čia Ame
rikoj, bet ir užsieny.”

Nauji A. D. F. prezidento 
rinkimai

Gompersui mirus turės urnai 
įvykti naujo Amerikos Darbo 
prezidento rinkimai. Einant or
ganizacijos konstitucija rinki
mai turi įvykti bėgiu šešių die
nų nuo A. D. F. prezidento mir
ties, tatai po laidotuvių, vykdo
moji taryba veikiausia urnai su
sirinks Washingtone paskirti 
Gomperso vietininką.

Gomperso brolis serga
NEW YORKAS, gruodžio 14. 

— Brooklyne gyvenąs mirusiojo 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento brolis, Aleksandras 
Gompers, 68 metų, serga tokia 
jau širdies liga, kuria mirė Sa- 
muel Gompers’as. Jau antra 
savaitė jis guli lovoj, ir sirgda
mas gavo žinią apie brolio mirtį.

PASKENDO ITALŲ LAIVAS

l.apKricm 12 d. /:.>o vai. ry
tą Aukštojoj Fredoj sprogsta- 
mosios medžiagos sandėly, kur 
buvo ardomos netinkamos mi- 

KOPEN1IAGA, Danija, gnio-lj^., įvyko sprogimas, turėjęs 
džio 13. — Gautomis čia šiandie Į gann ifudnų 
žiniomis Švedijos socialistų | |>ar Įįep0S 
premjeras Hjalmar Branting I to apsailąos 
snukiai susirgęs. Sergąs plau-Į pnrdavusf 
čių uždegimu, dėl to premjero rirrnaį senų 
gyvasčiai grūmojąs rimtas pa- kurias spĮ1|j'u 

VOJUS-

pasekmių.
mčn. 31 d. kraš- 
ministerija buvo 

vienai privatinei 
netinkamų minų, 
mėn. 11 d. fir- 

!\ios pasamdyti darbininkai, pri
žiūrint specialistui piroleelmi- 
kui, pradėjo ardyti.

Prhėjus tačiau kelioms sa
vaitėms, būtent lapkričio 1 t d. 
ministerijos specialistų buvo 

_pastebėta, kad darbininkai tam 
Konvencija bus laikoma Chica-" 
5 goj ateinančio vasario

21 dieną

Šaukiama Darbo Partijai
kurti konvencija'

\VASHINGTONAS, gruodžio 
13. — Nacionalis prog^resyvės 
politinės akcijos konferencijos 
komitetas, kuris bendrai su so
cialistų partija ir visomis di
džiulėmis Amerikos darbininkų 
organizacijomis rėme senato
rių La Follette’ą praeitais Jung
tinių Valstijų prezidento rinki
mais, laikytoj čia konferencijoj, 
kurioj dalyvavo ir kalbamų or
ganizaciją atstovai, nutarė su
šaukti nacionalę konvenciją tik
slu įkurti naują — trečią — po
litinę partiją Anglijos Darbo 
Partijos pavyzdžiu, 
jamoji nauia 
eis Amerikos 
vardu.

Konvencija
Chicagoj ateinančio vasario 21 
dieną, ir formalia šaukimas kon
vencijos bus išsiuntinėtas iš Wa- 
shingtono ateinančią (šią) 
vai t?, v

Konvencijos priruošimu 
pintis išrinkta tam tikra iš
nois valstijoj gyvenančių asme
nų komisija, kurion, be kitų, įei
na Mrs. Bertha Hale White (ji 
yra Socialistų Partijos centro 
sekretorius), Parley P. Chris- 
tianson, Mrs. Glen Pkimb, Char
les McGowan, J-T Dr. John A. 
Lapp.

darbininkų vadasMiręs

M

a t-
“Carienės” misija

Projektuo- 
partija veikiausia 

Darbo Partijos

nutarta sušaukti

sa-

ru-
Illi-

8 žmonės žuvo jūrėse 
laivui sudužus

’enkiasdešimt penki išgelbėti, 
bet dar keturiasdešimt septy
nių pasigendama

TOKIO, Japonija, gruodžio 13. 
Laike smarkios audros, siautu- 
sios vakariniuose .Japonijos pa- 
kraščiuose, jūrėse ties Tsuruga 
sudužo japonų laivas Kvanto. Tš 
150 laivo Įgulos žmonių astuonių 
lavonai rasta išplauti krantai), 
keturiasdešimt žmonių pasiekė 
krantą valtimis, o penkiasdešimt 
penki buvo vieno karo laivo iš
gelbėti. Kas atsitiko su likusiais 
47 žmonėmis, nežinia.

Komunistinė propaganda 
Balkanuose nepavyko

PARYŽIUS, gruodžio 13. — 
Tarptautinio Darbo Biuro direk
torius Albert Thomas, kur buvo 
nuvykęs į Balkanų valstybes tik 
siu patirti ten dalykų padėtį, sa
ko, kad komunistinė propagan
da, kurią maskviškis internacio 
nalas t£n su didelių užsispyrimu 
vedęs, nedavus jiems pageidau
jamų vaisių. Maskviškių agita
torių taktika, pasak Thomas, bu
vus visados tokia: surasti žmo
nių nepasitenkinimo šaltinį, ir 
tada stengtis jį vis labiau didin
ti. Taip, Rumunijoj jie bandę 
sukurstyti Besarabijos valstie
čius prieš valdžią, bet niekas ne
išėjęs. Lygiu budu jiems nepa
vykę sukelti valstiečius Bulga
rijoj, ir ne geresnio pasisekimo 
jie turėję Jugoslavijoj. Pasta
rojoj valstybėj, sako Thomas, 
komunistai stengės išnaudoti 
tautinius nesutikimus taip Ser
bų, Slovėnų ir Kroatą

Jauty Sąjungos Tarybos 
sesija pasibaigė

Taryba priėmė Ispanijos 
kvietimą sekamą sesiją 
kyti Madride.

Illinois geležinkeliečiu 
streikas pasibaigė

SPR1NGFIELD, III., gruodžio 
14. — Illinois Traction sistemos 
geležinkeliečių streikas, kuris 
tęsėsi ištisą savaitę, vakar pasi
baigė ir streikininkai grįžo dar
ban- '

Streikavę viso apie 350 trauki
nių tarnautojų.

Susitarimas įvyko kompromi
so keliu, darbininkai atsisakė 
nuo reikalavimo priedo mokes
nio, o kompanija sutiko pripa
žinti darbininkų uniją.

Be to kompanija sutiko mokė
ti priedo mokesnio 10 centų va
landai daugiau dirbant viršlaikį. 
Darbo norma devynios valandos 
tarnaujantiems pasažieriniuose 
traukiniuose ir dešimt valandų 
prekiniuose.

Munšainu pakvaišęs ne
gras nušovė du asmenis

ELKHA'RT, Ind., gruodžio 14.
— Gavęs proto pamišimą nuo 
“munšaino” vienas negras, žino
mas vardu Ike, nušovė vieną mo
teriškę, negrę, ir policininką 

pa-'Henry Wentzą, taipjau pašovė 
lai-|vieną automobilininką. Pamišė

lis buvo pagaliau policisto Banks 
nušautas.

13.

111 “Caro” Kirilo žmoną atvežus A- 
• merikon $500,000 vertės karo
lius parduoti

Užgina žinias apie Trockio 
pašalinimą

šn
ar
ino

darbui nėra tinkami ir patarta Amerikos Darbo Federacijos kūrėjas ir jos vadas per ketvertą 
mėn. I pakeisti juos specialistais, bet dešimčių metų, miręs San Antonio, Cal., praeitą šeštadienio ry- 

Į pati firma, pasitikėdama pri-tą.
statytu specialistu, į įspėjimus 
tinkamai nereagavo ir visą 
akomybę prisiėmė, sau.

j Padaryta sutartim firma, 
ardžius minas ir išsiveži!s
medžiagą, sandeli pasižadėjo 
grąžinti tekiam pat stovy, ko
kiam jis buvo jai įduotas.

I Lapkričio 22 d. darbininkai, 
kaip paprastai,, anksti rytą 
'•irinko į darba ir pradėjo 
(lyti minas. Uriži urėtoj as 
metu i sandėlį' dar nebuvo
vykęs. Tokiomis aplinkybėmis 
ir įvyko katastrofa.

Vietoj reginys baisus. Iš di
delio medinio trobesio riogso 
vien griuvėsiai. Aplinkinių san
dėlių nuplėšti dangčiai, išgriau
tos sienos. Per kelis šimtus 
metrų aplink katastrofos vie
ta laukas nuklotas lentų ir ki-

4 • v . V •

los sandėlio medžiagos ske
veldrą.

Kas liūdniausia — tai 
katastrofos žmonių aukos, 
muštas vienas sargybiniu 
rcivis ir dar du sužeisti,
nas sunkiai, kitas kngviau. Be 
to, žuvo (i dirbę sandėly dar
bininkai,. Septintas į darbą dar 
nebuvo
pažintas lik kareivis ir vienas 
darbininkas, kitų surinktos 
vien atskiros k tino dalys.

Be siu aukų, krašto apsau
gos ministerija medžiaginių, 
nuostolių neturi. Vedama stro
pus tardymas.

šios

ka- 
vie-

atėjęs. Griuvėsiuose

PARYŽIUS, Franci ja, gruod
žio 14. — Artimuose “carui” Ki
rilui Vladimirovičui rusų monar- 
chistų rateliuose kalbama, kad 
Kirilo pati, Viktorija Fiodorov- 
na, iškeliavus į Jungtines Valsti
jas vyriausiai tuo tikslu, kad ga
lėtų privačiai parduoti deiman
tų karolius, kurių vertė siekianti 
500 tūkstančių dolerių.

MASIcVA’, gr. 13. — Sveika
tos komisaro Semaškos ir savo 
asmeninių draugų gydytojų pa
tariamas, sovietų kaito komisaras 
Trockis šiomis dienomis ruošia
si išvažiuoti į Kaukazą savo svei- k 
katai pataisyti,

. Trockis serga gerklės kataru 
ir bronchų Laukų uždegimu. Gy- ’ 
dytojai mano, kad pagyvenęs. 
švelniame Kaukazo klimate jis 
daug greičiau pasitaisys, nei' 
pasilikdamas šaltojoj Maskvoj.

ROMA, Italija, gruodžio
Tautų Sąjungos sesija Ro

moj šiandie pasibaigė. Susirin
kimo uždaromo] kalboj pirmi
ninkas Alfranio Mėlio Franco 
pasakė; kad nors Ženevos tai
kos protokolo klausimai šioje 
sesijoj nebuvę svarstomi, te» 
čiau jo svarstymo atidėjimas, 
padarytas dėl suprantamų ir 
teisingą motivų, nė kiek ne
susilpninęs 'vilčių, kurias lasai 
protokolas sužadinęs tautose.

Taryba priėmė Ispanijos at
stovo Quinones de Leon’o pa
kvietimą ateinantį susirinkimą 
laikyti Ispanų sostinėj Madride.

ŠEŠI VESTUVININKŲ 
UŽMUŠTI

LYONAS, Francija, gruodžio 
11. Grįžtant po šliu-bo iš 
bažnyčios, automobilis, kuriuo 
važiavo jaunavedžiai su bro
liais ir pamergėmis, gatvės už- 
sisukinle nepataikė pasukti, 
kaip reikiant, ir trenkė į krau
tuvės priešakį. Penki asmenys, 
tarp jų ir abudu jaunavedžiai, 
užsimušė: ,

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS

g©R..ASJ

. UARRISON, N. J., gruodžio 
12. — Policija suėmė didelį mo- 

Trockiui išvažiavus, karo komisą-į troką gabenusį visą veži- 
ro pareigas eis jo padėjėjas ge-;ru^ degtinės vertės apie 25,000 
nerolas Frunze. j dolerių- šmugelis suimta tik po

Oficialėse Maskvos sferose už- ;srnarkios policijos kovos su “būt
gina užsienio laikraščių sklei
džiamas žinias, kądt Trockio iš- 

v. __  važiavimas Kaukazijon iš tikrų-
kiek sniego; maža atmanios tem- (JŲ reiškiąs jo pašalinimą iš karo 
pereturoj; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė vi- 
dutinai 28°F.

Šiandie saulė teka 7:10, leid- 
žiasi 4:19 valandą. /

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę, gal bus

įs 1 komisariato ir ištrėmimą. ši- 
!tokie užsienio spaudos spėlioji
mai esą ųiekuo nepamatuoti.

DAKTARAS BADAUJA 17 
DIENŲ APSISAUGOTI 

KARŠTLIGĖS

legeriais.”

BERNAS, Šveicarija, gruod. 
11. šveicarų Konfederacijos 
seimas respublikos prezidentu 
1925 metams šiandie išrinko 
Dr. Jean Maric Musy, profesi
ja advokatą. Šiais metais Švei
carijos prezidentu buvo Dr. 
Ernest Chuard.

PINIGU KURSAS
■■ .....•

šeštadieni, gruodžio 13 d., užsienio pi- 
1 nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- j
■ leriu ’ * ‘ ’ ” *■

NEW YORKAS, gruodžio 14. 
—Dr. William Z. Kumler, vaduo
dami^ savo teorija, kad badavi-

; nigų ne mažiaus Kaip uz .?4»,vuu uv ; nns-mvoins žmoou nuo kar- -------- )erių bankų buvo skaitoma Amerikos inah apsaugojus žmogų nuo Kai 
KUBISTŲ FILMĄ “D-RO KA- pi A^liioTTsv 

LIGARI KABINETAS” ITA- « ’
LUOSE UŽDRAUSTA

RODYTI

ku-
bistinė filmą 
gari kabinetas”,
dvmo
veikslų 
toliau 
veikslų
pūliai kratė ir keletas moterių 
nualpo.

į sterlingu .. $4.68 
Belgijos, 100 frankų .............. $4.95
Danijos, 100 kronų ............ $17.62
Francijos, 100 frankų ............. $5.40 fijpr
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .....
Sveicai įjos, 100 frankų .

$4.33 
$19.25 
$15.13 
$40.31

S2.R?. 
$26.95 
$17.39

Romos 
teatre, 
rodyti.

rodymą publiką šiur- Naujienas Lietuvos liti? kursas skai-

Pinigai Paslysti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 11L

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

50 CENTŲ
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutines dienos, o siųskite tuo- 
jauš.

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

štinių, kaip, kad čiepai nuo rau
pų, išbūdavo jau septyniolika ’ 
dienų ir badausiąs d'ar keturias i 

Jis sako, kad badavi
mas jo nėkiek nekankinąs, tik jo 
jausmai ir protas pasidarę daug 
aštresni, miklesni. Ik: šiol ba
daudamas jis esąs kas diena nu
žudęs, aplamai, po pusę svaro. 
Dr 
žiaus-

aplamai, 
Kumler yra 65 metų 'am

ROMA, Italija, gruodžio 
Paskubusioji Vokiečių 

“Daktaro Kali- 
po pirmo ro-

krutamųjų pa- , 
tapo uždrausta Lietuvos Pinigu Kursas

I er pirmą pa ( Siunčiant pinigus Lietuvon per

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:
,50 - - -v-

100 
200 
300 
400 
500 
600

| 700 
800

BRAZILIEČIŲ IR URUGVA
JIEČIŲ \ SUSIRĖMIMAS

$5.5(1 
10.50 
20.75 
31.00 
41.25 
51.50 
61.75 
72.0(1 
I
92.50 

102.75

litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų .

1000 litų ...
Prie šitos sumoš reikia pridėti 25

MONTEVIDEO, Uruguaja, gr- 
11. —Nemažo‘sujudimo padarė 
čia gauta ^inia, kad Brazilijos-1 
Uruguajos sienoj tarp tų dvie-, 

82^25 jų kraštų kareivių įvykęs susi-'

Drebėjimas Juodgiry
FBEIBURGAS, Badenas, Vo

kietija, gruodžio 12. — Lengvas į 
žemės drebėjimas šiandie buvo 
jaučiamas Juodgirio (švarcval- jįjjJjĮ 
do)- srity, bet nuostolių nepada- p 
ryta. Štutgarte drebėjimas tę- 'centai paįtb išaiidų už kožni siuntini.

LONDONAS, gruodžio 13. -**
Po susimušimo su Britų garlai
viu Ijorenzo, Anglijos kanale netoli Annanolis, vaka? buvo už
praeitą naktį paskeldo Italų gar- mušti ketini žmonės, elektriki-

Paskendusio lai- niam traukiniui sudaužius jų au- — ------ ------------- ------- -v . . . - . L -------- .----  ----  --------
tomobilĮ. sės viso ^dvidešimtį sekundų. c«n7ų daugiau.* eegramu " ' ,<n ’ Jdidelės svarbos nededanti.

BALTIMORE, Md. gruodžio 
12. — Kryžkelėj ties Amold,

laivis Laura.
vo Įgula buvo išgelbėta.

rėmimas.
tečiaus nuramino
nešdama, kad tam incidentui ji

Urugvajaus valdžia 
žmones pra-
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K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn SU Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytąs 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yardg 6894 
Panedelio vakare:

4601 So. Marshfield Are, 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

■ —r - - ___________________

~J. P. VYAITCHES '
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS i 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

;ki 9; Subatomis visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
*ojin)o apstraktų ir padarymo 
antraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. "Veda visokius sudus.

I A. A. Olis > 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. b«o 9-6

3301 S. Halsted St., Tel. Bivd. 6775 
6-8 v. v. apart PanedUio ir 

Pitnyčioa.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 13)0 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais i tJ 151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas (. anai 1667 S..,,,,,. , ,
V. W. RUTKAUSKAS 1 

Advokatas
29 So. La-Šalie SU Room 530 

Tai. Central 6390
▼ak. 3223 S. Halsted SU Chicago

Tel. Yords.4681---- ....... —J 
. " 1..... 1,11 .------------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas viduriniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor Wakhington A Clark

Namų Tek: Hyde Park 8895

Pirmadienis,

S. L FABION A S CliIMIfo, IJ. iki 9 vakare
Nepriimam oųtetių imt. paštą ir telefonąTikėjimas

Sferų agentų, kurie

(Jąsa seka)

colio

39c

NAUDINGI KREPŠIAI

6(100

48c

Poni Prieienė 
neturinti vietos

Didele: 
tomu

Ant rytojaus < 
kščioti ir miesto 
Orą

pažįstąs. Po tolesnės kalbos pa 
aiškėjo, kad p. Aponaitis kadai 
se buvo geras veikėjas Socialia 
tų Partijoje, dalyvavęs jų susi
važiavimuose ir seimuose — da
bar paliko nepriklausomas. Jit

Coty’s L’Oringan Veido Pauderis
Tikras Coty’s veido pauderis, 65
kiekvienas •

Dabar gavome laiškų ir ofi
cialų Lietuvių valdžios paliudy
mų, kurs patvirtina, jog V. Še
šeilio padėjimas yra vargingas 
ir jog jam reikalinga visuome
nės pašalpa, štai to laiško turi
nys:

UTARN1NKO 
VAKARE

sulanks- 
juodu len

ta, stipriui padu 
ryla, po

naktimis dirba savo dar- 
yra

Balto Enamelioto žaismų lo 
vutė, su bronziniais kabe 
liais, parduoda- 49c
me uz • ■ ***•

Panemunėlio V alsčiaus
Viršaitis (parašas)
Raštvedys (parašas) 

Antspauda.Pasikalbėjimas su teisėju p 
A ponaičiu.

Kalėdų Dovanas 
pirkite pas 

N. GIRDVAINI 
Auksinių daiktų krautuvėj 

3*223 So. Halsted St.

Siuvimui Bakseliai
Vaikų siuvimui bakseliai —- si 
gražiais kraštais, su veidrodu 
ku icv'.siyvinnii reikmenys, _ si 
jnlynu pamušalu 
kiek viepus.'

Kalėdų Lemputės
Mazda elektrines Kalėdų 
eglaitės lemputės, balne
lis 10 lempu- 7Qa

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKJTfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS,

$67.59 ‘gJffltJĮf į g 
| šitą outfitą ' < P M0F
įeina Console 
Fonografas 
Radio 
Arm, dviejų 
tone riešuto 
užbangimo, 6 ant abiejų pusių rekordai, 2.elektri 
niai liktoriai ir gražus velvet karpetas ir 200, ada- 
tų, viskas sykiu $67.50.

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

DVIGUBOS STA 
POS DIENOM! 
VAKARAIS I

KALfiDŲ
Taupykit IjUj 

tnusų 8tam-l®r 
pas jos yr«nl 
verton 
nigų ĮĮŽ3

Uždengemų viršų 
žaismų rašypiui dės
li a. i r kreritts. ąržuo- 
1o užbaigimų

THE” DOVANA GROJIKLIS 
PIANAS , ' 7

Nesenai “Naujienose

Išsikalbėjus su p. A. A ponai
čiu, jis parode dokumentus virš 
minėtų kunigų bylos. Ir jis klau
sė manęs, kaip P. Grigaitis ar 
dar vis tas pats? Sakosi, gerai

VAIKAI! SKUBĖKITE PAMATYTI 
KALĖDŲ DĖDUKĄ!

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stų Room 11.11-12 

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

3823 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1819

Valandos: nuo 6 iki/8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketverge. 
; Nedilioinb nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuviai turi dvi bažnyčias. 
Viena yra Romos Katalikų, — 
klebonauja kun. Laurynas Brig- 
monas. Viso parapijonų turi apie 
150. Parapijonų tarpe yra gerų 
davatkų 
išgirdę apie ligonį bei šermenis 
visokiais budais stengiasi įbruk
ti dvasišką patarnavimą, ir kar
tais jiems tas pasiseka. Pats ku
nigas savo gabumais’ mažai ką 
tepasirodo- štai nesenai, 1 
oa vietiniai žmonės, kun. Brig- 
rranas turėjo stoti kvotini,uosna 
dėl išsiėmimo antrų pilietiškų 
popierių ir tuose kvotimuose 
kun. Brigmanas pasirodęs gana 
silpnas žinojimu šios šalies tvar
kos. Kvotėjas esą net apgailesta
vęs. kad kunigas, mokytojas 
žmonių, ir tik tiek tenusimanąs.

Antra parapijų, yra Seno Ry- 
mo-Tautiška. Čia klebonauja 
kun. Povylas Zalinkevičius. Pa- 
lap-jonų turi virš 200. Kun. I’.

9 raktų žaismų 
1’IANAS, maho- 
gany užbaigimo, 
purluodtųn už

89c

Maišytų Vilnų 
Blanketai

Maišytų vilnų blanketai, 
mieros 66x80, ekstra stori, 
su 3 colių šilkiniu kraštu, 
vertos $7.50, $4.44 
porai

Figų Šmotukai
Šviežiai keptos figos) svarui

šilkiniai Marškiniai
v' ’

Vyrų gryno Radrum šilkiniai marški
niai, ‘‘Empirs yellows-pun”, šilkiniai 
broadjcloth, satininėmls dručelėmis, Java 
crepę šilkiniai ir self-satin broadeloth, 
visokiu spalvų. Mieros nuo £9 C E 
14 fki 17

Kaip pirma minėjau, beveik 
visi maineriai-angliakasiai...Dir
ba dauguma po penkiiis dienas 
savaitėje- Kasyklų yra keturios. 
Kalbama, kad baigiama kasti, 
anglį: kiti tiems paskalams neti
ki. Keletą metų atgal buvo dau
giau, lwt jau daugelis išsibaigė 
ir liko tuščios. Vienok sakoma, 
kad ką pirma tos kasyklos turė
jo darbininkų, tai dabar tik tos 
likusios užlaiko tiek jau darbi
ninkų, kaip ir pirmiau. Beveik 
visa žemė po VVestville yra iška
sta, tik ant viso miesto tesi ran
da mažas sklypas žemės, kuris 
dar yra čielybėje. Vieni sako, 
kad kada nors VVestville įgrius, 
kiti sako, kad ilgiausiai ims apie 
35 metus, kol pabaigs visą ang
lį kasti; tuomet visi gyvento-,

Miesto valdyba *uside<ia iš p. 
Petro Daujoto — majoro, p. No
rkaus — iždininko, p. Andriaus 
Aponaičio — teisėjo, “police Ma
gistrate” p. Paškevičiaus, Rice 
policijos kapitono. Miestas turi 
šešis aldennonus, tarp kurių irgi 
yra lietuvių. Mieste yra viena 
dirbtuvė “Overalls” apvalkalų, 
kur dirba beveik vien moters. 
Tą dirbtuvę pastatyt padėjo be- 
,veik visi miesto vertelgos. Iš le
kuojamų bagočiausiais lietuviais 
p. Joną Krakšį, p. šlekis ir keletą 
kitų. Tiesa pasakius, visi gy
venantys s-i šeimyna žmonės tu
ri po biskj turto. Daugiausiai tu
ri savo namus vienai šeimynai 
gyventi. Nekuric turi ir gana 
dailius namus- Visa beda, žmo
nes dejuoja, tai kad miestas ne- 
(ur vandens. Elektrą gauna iš 
Danvillc miesto.«

(Shoping Bags) 
Šfe. krepšiai krautu- 

1 \ v^se parsiduoda po 
8 centus. Jie yra ln-

puikus ir patogus 
.. te"’ /'■. vįjsusidejimui pirkinių: 

■Jie yra suienkami;
. dėl daili’; pirki-

111! 1 11 (,rl Hiazai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daūg ar mažai pirkinių, Gaunami Naujienų
ofise, priduodant sj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

nąnus 
bą anglies kasyklęse, 
inspektorius. 11

Tikėjimą yra mažai pas WeSt- 
villės,lietuvius. Viso miesto gy
ventojų1 lietuvių, kaip aukščiau 
paminėta, yra 2,500, o bažnyčias 
lankančių — pąrapiiGnų. viso 
apie keturi šimtai; Kur nenueisi, 
kur nekalbėsi, — tai daugiausiai 
rasi laisvamanių arba geriau sa
kant Moc'kinius • katalikus. Apty 
religiją jiems nekalbėk, nes kaip 
tik prisiminsi jiems apię religi-

* traukia per 
dantis savo rietyoniisv pastabo
mis.

Moterų Pančiakos
Eibrr šilkines, mcrcerized garter 
viršus, juodos arba spalvuotos, 

dabar porai A A r

CŲASTHIt MJžtMBl.IS
Didelis, inetalinis ^-i^šus, 
mėlynai numalevotas, clise 
guminiais ratlunldais ra- 
kini., tik- 55.95

(skaitant 6 re 
kordus,.? eiek 
trinius likto 
rius Ir gra 
žius karpetu

Chicagoje. nūs—parapijonai patenkinti sa- 
apie senus vo kunigu. Sako, kad geras gas- 
fyventojus, padorius ir netinginys, — gera’ 

lalykus veda ir tvarko. Kiek pas 
Ponas kun. P. Zalinkevičių yra mokslo 

—sunku pasakyti. Neteko pilnai 
patirti, ir žmonės nežino. Prieš 

yvenlojų. Uetuvių priro-(kiek laiko buvo įvyk^nesusipra- 
2.500. Visi dirba itimai. Tūlas kun. ir Dr. L. Bro- 

dovvicz iš Rockford, 111. parašęs 
yra kokį tai laišką kun. P. P. Zalin- 

ir svetimtau- kevičiui, kur buvo vartojami ne- 
jeigu svetimtautis, priderami žodžiai. Kun. Z. nuė

jęs pas vietos teisėją p. A. Apo- 
naitį išėmęs “varantą” ir arešta
vęs kun. L- Brodowi<#ių. Teisė
jas A. Aponaitis nuteisęs kun- L. 
Brodovviczių. prisipažinusi kaltu 
“pled guilty,” $10.00 bausmės ir 
teismo iškaščius $6.30c. Dėlto 
buvę nemažai triukšmo. Kol kas 
jų dalykai, kiek girdėt, nepabai-

1 plėnis Go kart, 
gražių .spalvų gu 
miniais ratukais

Žaismų staliukas 
o.\idixeil aržuolo

šiuomi Panemunėlio Valsčiaus 
Valdyba pažymi, kad pil. šešel- 
gienei Marijonai, gyvenančiai 
Panemunėlio stoty ir Valsčiui, 
tikrai 6 d. gruodžio men. 1923 
m’. Radzevičiaus malūne nutrau
kė abi koji ir kad aukščiau mi
nėta šešelgienė yra neturtinga 
ir pragyvenimui lėšų neturi, ir 
kad jos vyras yra padavęs at
sišaukimą Amerikos laikrašty 
“Naujienos“ N. 230, ką para
šais ir valdiška antspauda tvir
tiname.

Pastaba: Nuo žyminio mo
kesnio kaipo beturtė paliuosuo- 
jama. ■ A

Po baliaus ateina p-ni Pricie- 
jie ir prašo, kad komitetas ati
duotu $5.00 pinigais, taip kaip 
žadėjęs tam, kuris n i.crės ark
lio. Beje, arklį aukavo p. Skinde- 
ris. Komitetas galutinai dar ne
buvę susitaręs, 
skundėsi, kad j 
laikyti arklį.

22 colių im
portuota su
jungtų Papięr 
Macho body 
lėlė, su bisiųue 
įgalva, marks- 
tomas akis, 
plaukus, čeve- 
rykus ir pan- 
čiakas, už

$1.69

Vyrų tikri lininiai nosinukai, 1 
kraštukai, šiarpe išpardavime 
parduodame no

MOTERŲ NOSINUKAI 
Importuoti iš Švedijos, balti arba, spal
vuoti, šilkiniais kraštais,
3 baksel.v I. vU
MOTERŲ SU VARDAIS NOSINUKAI 
Grynai balti 6'baksely fiCIp
dabar parduodame po Ovk

Žaisnui Automobilius, mė
lynai malevolas, guminiai 

disc ratukai,' $7.95

NAUJIENOS,
V Chicago, III

Su leisiniais kraštais ančvalkiai 
(ievos rųšies 
žiu viduriu, 
kiekvienas

CONSOLE FONOGRAFU 
OUTFITAS 

t. > 5

rais iki Kalė-

809 W. 35111 St., Chicago 5 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 L 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 2
* DAVIMO RAŠTUS. į 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri
<• Parduodam Laivakortes. • “

tilpo 
paminėjimas tų asmenų, kurie 
Sušukavo V. šešelgiui apie 60

Gaisrui atsitikus, miestas turi 
tik vieną*pompą ir su ta, kol at
bėga, tai... mažai yra kas gesinti 
belieka. Gyventojai daugelis turi 
savo darželius, po kuriuos gano
si vištos antys ir žąsys, šeimy
nos daugiausiai didelės — dau
gybė vaikų.

Darbai.

šilkiniai Naktiniai Marškiniai
Moteni naktiniai marškiniai, iš šilko 

' erepe, pink. Dile ir maize, C O ISA
į torsais trimuotiLpafeę. Moterų Irish ir filed leisais šilkines
VrAft. Chemise — storos rųšies 
/l. USfecrepe de eiline, specialiai
\ Moterų šilkiniai envelope Chemise —

Crepe dė c'hine, odos spalvos, leisais
, A trimuoti, šiame išpardavime C? 1 iZfl 

tiktai M* ■ ■Ww

.džiaugsmais visai O‘ ■ šeimynai. Mes patariame 
■ phkti Kerzheim, augštos ių- 
■ Mes instrumentas dabar jie 

1 ■ randasi tūkstančiuose namų, 
~T.. pilnai įiu benčiumi, 20 muzi-MMM—kos volelių, velour uždanga- 

lu iv pasirinkimui Kampų, 
rolių kabinetas arba sidabri- yjl:'.,:" S395

r ? jMBFJI ‘ Lengvais išmokėjimais,
be palūkanų

Klein Bros. J’i^ų Krautuve 
2eĮ27-202<r So: Halsted St.

Atdara vakarais iki Kalėdų

einame pasivatr
• pasH'žįui’ėti. 

gražus, sausa: Miestas ma- 
Išeiname ant kampo Main 

ir State gatvių (pačiame centre 
miesto, pasukame į pietų pusę, 
sutinkame žmogų, kuris kaip 
paprastas kaimietis atrodo. Ma
no draugas palydovas sušuko: 
“Alo Pyt“; o tas atsako “Alo, 
John” ir lietuviškai mano1 paly
dovas perstatoj “Čia drąugaą iš 
Chieagos, o čia Petras Daujotas 
musų miesto majoras. “Aha tai 
jau ir aš turiu garbės kalbėti net 

ir su majoru, nes mes didžiulės Zalinkevičius dar rokuojasi pra- 
Chicr.gos piliečiai mažai kada ir lotu, — turi diplomą nuo aicivy- 
matonie majorą. Petras Daujo-(skupo Vilatte. Pirmiau šioj pa
tas diktas vyras, gero, matyt, rupijoj buvę didelių vaidų dėl 
budo į visus klausimus atsako nepastovumo kunigų. Dabar, 
mandagiai, kadaise (apie 30 n;e- kiek teko girdėti, vietiniai žino
tų atgal) gyvenęs 
Klausinėjo manęs 
Chieagos lietuvius 
o aš jo klausinėjau apie jų gy 
ventojus ir jų miestą 
Petras Daujotas sakė, kad West 
ville turi į kokius šešis tūkstan
čius 
kuojama, į vir 
anglies kasyklose išskiriant ko 
lėtą vertelgų. Vertelgystė 
kaip lietuvių taip 
čių rankose 
turi kokią vertelgystę, tai jis tu
ri pagelbininką lietuvį ar lietu
vaitę. Lietuviai daro gerą “biz
ni”. Apie darbus p. Daujotas sa
ke, kad neblogai galima gyventi. 
Čia netikėtai pertraukė musų 
kalbą kiti žmonės. Reiškia, turė
jome baįgti.

V. ŠEŠELGIO SIJ&ELPIMO 
REIKALU

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

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

Vaikų Skrybėlės
**• " ■ i*1*

Vaikų- Vclvtlt ^kVyti^s>, įjungtos 
su plush- arba Krinuner, su tassel, 
visų spalvų, J -j gg

Pančiakos
‘ Motejų pančiakos; Tibre šilko, pilno fa

shton mersertod gaTteriai, dvigubos kul 
nys’ PacJai ’r pirštai, juodos arba fl* *1 
spa'lvua'toH, porKi 4* I
Moterą franci akos, storos, 12 Mrand 

K gryno šilko, pilnos jnieros, augštai jner- 
tos kulnys, dvigubi padai ir pirštai, juo- 

dos arba spalvuotos, fP O
ppkai

Moterų Jcrscy šilkiniai peti- 
kotai, su gražiais krašteliais, 

visų naujų spalvų ir $1.44 
juodos, tiktai po

Staltieses
64x64 čolių nuircerized staltiesės, su <£ 1 
kraštais, galima tuojau vartoti, po

Parankas Sliperiai 
Moterų ir .merginų Felt 
p.irankvpi ^liperiui, g-rafeių 
.spalvų, su rįbinąis su šito 
kiniais poniįpofts,' briedžio 
skuros padai, Vi- A 7 A 
šokių mierų, porai “ ■ M'

Vaikų Kailiniai Kailinukai 
štai yra puiki Kalėdų dovana, kautai su 
tikrais kailiukais,

Viatka (.’oney,
Miiffon ir

Kitų kailiukų.

Pasiūti labai atsargiai, su goru pamu

šalu, gražiai trimuoti, $19.75 
mieros 3 iki 10

Kvictkos ir 
Vazonai

Dirbtinos kvictkos, 
su rožėmis, gražus 
Stikliniai vazonai, 
viskas prirengta

48c

muslino, su leisais kraAlai ir su gra-
Geros mieros, 55c

Moterų Lietsargiai
Juodi, arin-proof, Amerikoniško taffe- 4 A A 
ta visokių pasirinkimų koteliai

Piercetl Vaisių Besketai
* ••-•j.

Metaliniai vai- 
šių besketai, ge 
ros mieros, su / )
malcvotomis dc- 
koraVijoniit:, iš- 
kapoto efekto •{

Atdara vaka

Puodukai ir Tori ei- po
kaitės

Importuoti iš Chinijos 
kai ir torielkaites, gražiai 
koruoti, 6 setai 1 ---
daugiausiai ■ ”V

Vyrų Kaklaraiščiai
Four-in-hand kaklaraiščiai, geros rųšies 
šilko, su druželėmis

KORESPONDENCIJOS
. « i . « I

jai turės traukti kitur sau darbo 
ir laimės ieškoti. Kiek tame tie
sos, — sunku pasakyti. .

KudliFTų Rocker 
stipriai padųry 
ta’is aržuolo už 
baigimo, po

$1.59

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washiagton H*-. Room 911 
tel. Central 6200 

Ckęj o Utarnihko vak ai e
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5686
Ant Bi'jili. •1 St.iehii • iu->
6 8 v. v. Suba:oi uoo < < v. ▼.

V . » ' H.-f • (Į7<r7

-« --M-.......................................................... ..............
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MUSŲ MOTERIMS
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•LENGVAS VAISIŲ 
PYRAGAS

U IR KAIP VIRTI KOPŪSTAI SU PIENU

var- 
š vie

ni kylą, šon-

Supiaustyk tris svarus kopū
stų labai smulkiai. Sudėk į puo
dą, pridėk šaukštuką druskos ir 
užtektinai vandens, kad apsem
tų. Uždengk puodą ir įdėk j vi
durį. pečiaus. Kepk iki bus
minkšti, maišydama kopūstus1 
kokius du kartu laike kepimo.* 
Išjmk iš pečiaus, nusunk vande
ni, pridek pieno, du lenu- I
pinu šaukštu sviesto, druskos ir.

BARŠČIAI 
i .» —M———— 1 II ■ I

Del šitų barščių galima 
loti bet kokią kiaulieną: 
žią, sūdytą arba
kaulins, kumpį ir tt.

Kaip užvirs įdėk druskos, 
svogunų, keletą grudų pipiro, 
pusę lapelio. Vii'iuk i>-----3 vii-
landas. Prie galo virimo sudėk 

atsub’ntus ir smulkia? supiau- 
stytus ai’ kapotus batvinius. Ge- 
riausi yra raudoni, maži, bet jų 
nereikia dėti daug, apie 3—5, 
nes perdaug įdėjus barščiai bū
na aštrus ir neskanus. Paskui 
reikia įdėti rūgštį, ragaunant, 
kad nebūtų per rūgštų s, šaukštu
ką arba daugiau cukraus. Val
gyti raudonus arba užbaltintus 
su rūgščia arba saldžia Smeto
na.

Patartina šeimininkėms atlie
kamus kaulus bet kokios kep
tos mėsos irgi neišmesti, bet 
sudėti Į puodą ir užpilt vande
niu ir išvirti barščius, nes iš 
įvairios mėsos kaulų barščiai 
skanesni ne kaip iš vienos bet 
kokios mėsos. Iš kaulų barščiai 
geresni ne kaip iš mėsos.

1/2 ppoduko sviesto
11/2 puoduko cukraus
1 šaukštą supjaustytų citrinų 

luobų
1 šaukštą supjaustytų Grand

žių luobų
1 puoduką beseki i ų razinkų
1/2 puoduko riešutų
3 puodukus persijotų miltų 

(pastry flour)
| 4 šaukštukus baking powder

1/2 šaukštuko druskos
I puoduką pieno arba van

dens.

i/2 šaukšto vanillijos
l puodukas saldžios grietinės.
Sudek kornų miltus j šutinįą 

pieną, miltus pirmiausia sumai
šyk su trupučiu šalto pieno, pa
skui padėk ant ugnies ir virk 
pakol pasidarys tiršta košė. Iš
taikyk puoduką cukraus iki pa
ras ir išlengvo supilk j košę. Su- 
šaldyk, supilk .grietinę ir. vani- 
lliją. Supilk j formas ir sušal- 
dyk.

ka, kad vandens sunkumas ne
nutemptų. Reikia plauti tol ko] 
paskutinis vanduo yra tyras. 
Nereikia išgręžti, bet išspausti’ 
vandenį su rankomis.
reikia padėti ant uždengto stalo 
ir ištampyti tiek kiek mieravi- 
mas rodė. Jei norima, galima 
spi 1 k u tėm i s pri segi ot i.

[FLTS]

Paskui

DOROS VILKIENES
ATSAKYMAI

1 sali kš tą vau i įlos 
3 kiaušinių baltymus.

Seimininkėms patarimai
SUTRUKUSIOMS RANKOMS 

TEPALAS

KOTLETAI PRANcilTZIšKU 

BUDU

Perleisk per kapojamą maši
nėlę užtektinai kiaulienos, kad 
butu du puodukai. Įmaišyk tru
putį pipirų ir druskos, 1 šauk
štuką sukapoto svogūno ir Vi 
šaukštuko šalarijos (Sage). Už
pilk karšto vandens ant 1 puo
duko duonos trupinių, stipriai 
nusunk ir tada sumaišyk trupi
nius su mėsa. Pridėk vieną ge
rai išplaktą kiaušinį. Padaryk 
iš mišinio mažus pyragaičius, 
į voliok j kornų miltus arba bal
tos duonos trupinius ir kepk 
karštose tau koše apversdama, 
kad butų gerai parudę ant abie
jų pusių.
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pipirų patral skonio. Sutrupink i Gerai lštnnk sviest?-, Pri^k 
cukrų ir vėl tnnk. Sudėk suka
potus vaisius ir riešutus ir vis
ką gerai išmaišyk. Sudek miltus 
ir praškelj ant galo pridek iš
plaktus baltymus. Kepk nekar
štame pečiuje 1 valandą.

keturias krekes, arba vartok 
baltos duonos trupinius, sumai
šyk su kopūstais. Uždėk ant pe
čiaus ir leisk užvirti. Nuimk ir 
padėk šilton vieton, kad stovė
tų kokį pusvalandį prieš val
gant.

Sauro vyšnią vandens (bay 
rum) 2 uncijas, glycerinos 2 un
cijas, alyvos 1 unciją, karboli- 
nės rūgšties 20 lašų, sumaišyk 
ir suvilgyk rankas šiuo tepalu 
ant nakties.

* ' Arba:

' p. P. Liudienei: Lietuviškai 
,įajns,.o angliškai “suet”, t. yra 
tij-pyti jąutienos arba avienos 
riebalai. Paštetams prašau, var
toti tirpytus jautienos i-ietui- 

lūs. ■ . ' '

Mis. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St„ kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pUROlb*.

Valandoe nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iii
9 vai. vakare.

Tel. Rlvd. 3188 
M. Woitkewicz- 

banis 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kiu ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir ' mergi
noms dykai.

.3113 South 
Halsted St.

« DR. HERZMAN «|
—IS RUSIJOS—

MAIŠYTI DARŽOVIAI PIGUS SVIESTO SAl
DAINIAI

Virink kiek nori ropių ir 
morkvų iki bus visai minkštos. 
Tada nuimk ir sugrūsk į ko
šę. Vartok daugiau morkų ne
gu ropių. Pridėk gana didelį 
šmotą sviesto ir druskos ir pi
pirų pagal skonio. Padėk ant 
stalo labai karštą. Į

Galima valgyti su mėsa, ar-1 
ba kaipo atskirą valgį. Labai’ 
sveikas valgis vaikams.

ŠOKOLIADO IR AGUONŲ 
PYRAGAIČIAI

2 puoduku rusvaus cukraus 
’/i puoduko sviesto 
>/2 puoduko vandens.
Sudėk viską j puodą ir virk 

maišydama pakol šaukštas ant 
dugno paliks ženklą, arba lašas 

išio mišinio įpiltas j stiklą šalto 
j vandens pasidarys kietas. Mai- 

. šyk gerai idant neprisviltų.
Supilk į išvėdintus torielius. 

Kaip truputi atauš supiaustyk 
i ketvirtainius šmotelius.

i/2 puoduko sviesto
2 uncijos saldo šokoliado 

puoduko karšto pieno 
1/2 šaukštuko cinamonų 
1/2 puoduko aguonų 
1’4 puoduko miltų 
’/j šaukštuko gvazdikų 
1 šaukštuką baking powder 
1 puodukas mažų razinkų. 
(mirkyk aguonas į karštą pie

ną. Maišyk sviestą su cukrum,!
iki pasidarys baltas, sudėk, li-h^jjj • 
kusius dalykus, išmaišyk gerai.
Paskui su šaukštu dėk ant iš-.į^ 
sviestuotos .skaurados mažus 
šmotukus. Kepk 20 minutų vi
dutiniai karštame pečiuje.

ŠALDYTAS CARAMEL 
PUDINGAS

cuk-1 puoduką siropo arba 
raus

4 šaukštus kornų miltų
2 puoduku šutinto pieno
1 puodukas cukraus ištarpy- 

tas j geltoną masą )

Paimk fi uncijas malto borak- 
so, supilk j pusę kvortos van
dens bonkpje, kaip boraksas iš
tirps, pridek ^daugiau liorakso, 
kad vis butų ant dugno ne iš
tirpusio. Vartok, šį mišinj po tuo 
kaip nusimazgosi rankas. Gali 
vartoti šį boraksa 'ir plaukams 
mazgoti.

Jeigu žaksi, paimk, suvilgyk 
šmotuką cukraus i uksusą ir 
duok čiulbti.

Naujas!
x. Puritan

Hop — 
į Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis . 4^ jP
Vvarų D3C
Klanas W

Prašykit jūsų groseminko

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

KAIP PLAUTI “ŠVEDERĮ”

švederiai, ir kiti megstiniai 
dalykai tankiai išsitempia kuo
met juos plaunama. Jungtinių 
Valstybių Agrikultūros Depar
tamentas sako, kad geriau da
ryti panašiai: Pirmiausiai išmie- 
ruoti dalyką. Plauti su drung
nu vandeniu nėkiek netrinant ir 
laikant po vandeniu. Imant iŠ 
vandens reikia prilaikyti su ran-

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

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

31S Fourth Avė., New York
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Nieko negali būti leng-

IŠ

No. 2117.
vesnio kaip pasisiūdinti sau šią nau
jausios mados sportiška suknelę. I“ 
paduoto pavyzdžio galite matyti kaip 
ji sudedama ir susiuvama. Viską ką 
jus turite daryti tai nusipirkti ma
terijos ir susikirpti ją. Pasiuvimui ne^ 
reikės daugiau laiko kaip kokias dvi 
valandas. Sukirptos mieros 16 metų, 
36, 38* 40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% yaxdo 86 co
lių materijos ir 1% yardo skirtingos 
materijos apikaklei ir rankovėms ap
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kainą 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus

už-arba krasos ženkleliais kartu su 
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.
Halsted St., Chieago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept,
1789 S. Halsted St, Chieago, IU.
Čia |dedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valit.) r

Puiki 
Kalėdy 
Dovana

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

1046 Milwaukce Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.
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pilone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas •
Gydau dantis modernišku bildu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

420 L Archer Avė.

Phone Pullmari 0G76
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuoj 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutarti 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

Elektrine Skalbinyčia į

•109"
Sutaupykite $40 DABAR
Pilnai Garantuota Vieniem Metam. ♦

Jau praskintas kelias — išpardavimas vienos geriausių 
Elektrinių Skalbinyčių Chieagoje. Naujas Coffield jau ant 
rinkos, mes baigiame išparduoti visus modelius stake šio
mis negirdėtomis kainomis. Labai didelis nupiginimas — 
skalbinyčia kuri tinka viskam, skalbia viską. Pirkite ir su
taupykite pinigų.

— visi nauji modeliai. Prižiūrėjimas jos dykai, patogumasNėra seno stako
visam laikui — nei viena Coffield Skalbinyčia nenusidėvi.
Kodėl nepastatyti jūsų skalbimo dieną ant pasekmingų ir ekonominių pagrin
dų? Coffield Elektrinė Skalbinyčia apsaugoja skalbinius ir sutaupo pinigų. 
Galite skalbti didžiausius šeimyiių skalbinius į dvi arba tris valandas, su to
kiu biskeliu skalbimo kaip pusryčių indus. Tikra palaima nuvąrgusiems mo
terims ! > » , • • r

Už $5.00
DASTATYSIME

KITUS* LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS

Už $5 pristatysime jums 
skalbinyčią j namus, kitus 
lengvais
Kiekviena šeimininkė Chi- 
cągoje gali Įsigysi Coffield 
pagelta tokio gero plano.

išmokėjimais.

CHICAGO
3942 W. 26th St., 

4003 W. Mądison St.
Nevada 3878

UUkvrT*

Ateikite Anksti

Puikus Dalykas Geriems (Skalbiniams
Kiekvienas Coffield Šiame išpardavime yra pilnai garantuotas. Ir šios 
rtugštos rųėles mašinos yra geros visais atžvilgiais! Taip kaip naujas 
automobilius, su biskio permaina radiatoriaus išmarginimu! Taip yra 
ir su skalbinyčia!

, Skaitlius Aprubežiuotas
Jus TURITE ateiti ankščiau dėl šių skalbinyčių! Mes jų turime daug, 
TAIP! Bet skalbinyčios su tokiu dideliu atnaujiąimu — su tokia masi
nančia žema kaina, jos bus labai • greitai, taip sakant, “išvalytos” 7- 
per tuos žmones kurie1 PAŽYSTA Škalbinyčias — ir kurie supranta ver
tę! Ateikite ANKSTI! RYTOJ RYTĄ! Tuomet ŽINOSITE, kad gavo
te vieną!

WASHING MACHINE CO.
Lawndale 1161 1977 Milwaukee Avė., Armitage 1804 
56 W. Adams St.

Central 2517
6508 S. Halsted St.

Englewood i 306
4935 W. Chieago Avė.

Austin 0986

imi

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*.

į Dienomis: Canjd
3111. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
1410 So. Halsted St.

Val.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Spėriai: Nedėlioins ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
472* So. Ashland Avė., 2 labos 

Chieago, Illinois 
Specialistas džiovos

i Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midivay 2881

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
------- -- —

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino ' 
Universiteto)

SPECIALISTAS
' ■ • , »
visų skilvio ligų ir žarnų 

nervų mote- 
vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
electronic, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th St„ 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistą* moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Nuo 
inkstų, reumatizmo,
rtSkų,

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8108 So. Halsted St., CUcage 

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dlen-

Telefonas BouleVard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
' 9 iki 12, 1 iki 8 delną 

iK 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St. Chieago, IU.
7

Dl 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.

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

TeJ. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 Vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Weatern Avė 
Tel . Lafayette 4146

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagolba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
A
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NAUJIENOS7?! kos. Štai, daug mažesnė ša- 
f.4. M Įlis, Anglija, turi apie 5 m>

The Lilhuamau Daily lliwg L J
^ubibhcd Daily Eaccpt Sunday ’ nonus darbininkų, priklau- 
•y The LithuanUn n«wi p»b Gc ta Įsančių vienai centralinei or-i

Edita P. firigaith

FALSIFIKACIJA.

J7«y South Halstcd Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8601

Subscription Ratai
I8.U0 per year in Canada.
$7.90 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered m Second Clau Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
•f Chicago, 111., under tha act pf 
Ifarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicage, 
III. — Telefonaai RooMvalt 8500.

Užsimokijimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams----------------------
Pusei metų*__________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam —.
Vienam mėnesiui ,

Chicagoje per nežiotojual
Viena kopija 
Savaitei____________ _ ----- 18c
Mėnesiui _ ______ _ .... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu;

Metams_  . . , , |7.00
Pusei metų____ „ , -t . „ 8.50
Trims minėdama ,, - 1.76
Dviem mėnesiam ,....... . 1^5
Vienam mėnesiui . .......... ......—.76

Lietuvon ir kitur užsieniuoMI« 
(Atpiginta)

Metams|8.0ė
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams  2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su uiaakymu.

$8.00
__  4.00
._ 2.00
—, 1.50
-----  .76

ganizacijai; kita šalis, Vo
kietija, turi profesinių są
jungų susivienijimą, ap
imantį 7 milionus narių.

Bet reikia neužmiršti, kad 
Jungtinių Valstijų kapitaliz
mas yra palyginamai jau
nas. 60 metų atgal, iki pilie
tinio karo, Jungtinės Val
stijos buvo žemdirbystės ša
lis. Antra, Jungtinių Valsti
jų pramoninis proletariatas 
yra labai mišrios sudėties. 
Įvairiausių tautybių, tikėjb 
mų ir kultūrinių papročių 
žmones, iš kurių jisai Nusi
deda, yra daug sunkiaus su
vienyti, negu Anglijos arba 
Vokietijos darbininkus.

konservatižmas (ir net atr
žagareiviškumas) Darbo Fe-

Jeigu paskui polemikos:
prgamzuotiejl ( “Laisvė” rašo, kad ji visuo-

Štai pavyzdys komunistinėsderacijoje.
GompersąA * f W Į A-JCULp VVJ Ji V1MVIV

Amerikos darbininkai sekė met tvirtinusi, jogei dabartiniai 
beveik per pusę šimto metų, 
tai yra aišku, kad jo pozici
ja geriausia atatiko jų pro
tavimui.

Pereitą šeštadienį mirtis 
išrovė iš Amerikos darbinin
kių judėjimo stambiausią as
menį — Samuelį Gonipersą.

Jisai ' mirė, eidamas 75 
metus .amžiaus, iš kurių dau- 
giaus, kaip 50 metus, jisai 
buvo praleidęs, organizuo
damas darbininkus. Jau 
1881 metais jisai turėjo tiek 
įtakos darbininkuose, kad 
daugiausia jo pastangomis 
įsikūrė Amerikos Daroo Fe
deracija, kurios prezidentu 
jisai buvo visą laiką, išski
riant tiktai vienus metus.

Gompersas sugebėjo stam
bią dalį tų mišrių elementų 
suvesti į daiktą ii] nuolatos 
laikyti prieš jų akis ben
druosius jųjų reikalus, tuo 
budu sulaikant juos nuo pa
krikimo.

Tiesa, kad tai yra kolkas 
beveik išimtinais kvalifikuo
tieji darbįninkai, kurie dir
ba lengvesnį darbą ir gauna 
aukštesnį atlygininią — taip 
sakant, “darbininkų aristo
kratija”. Bet organizacija, 

kurią šitie darbininkai įsigi
jo ir išlaikė per keletą de
šimčių metų, pasidarė pa
vyzdys visoms Amerikos 
darbininkų masėms. Ji, ži- 
noma, yra taisytina ir bus 
taisoma, bet šiandie vargiai 
galima abejoti apie tai, kad 
ji gyvuos ir kad jai yra 
lemta būti centru, aplink 
kurį vis labiaus ir labiaus 
spiesis Amerikos darbinin
kai, iki jie visi susijungs vie
noje organizacijoje.

socialistai nieko! bendro neturi 
su marksizmu, ir jos tvirtinimą 
dabar prpažindrios ir “Naujie
nos.” Nes jos, girdi, pasakė ve 
ką:

“Iš to matom,e, kad mark
sizmas ir socializmas hera tas 
pats. Anglijos socialistų va
das, Ramsay MacDonaldas, 
irgi nėra marksininkas.”
šitoks “Naujienų” žodžių cb 

tavimas ir aiškinimas tai yra 
. ... ' ' ' 2.L‘L' r'-

viršų socialistai * :| “Naujienose” buvo nurodyta,
Paėmus savo kontrolėn Td tarR® ^istų yi“ ir tokių 

. “j, * žmonių, kurie nepritaria, mark-
tokią didelę organizaciją, yįzmui- raiškia, socialistų' yrą 
socialistams reikėjo rupin- daugiaus, negu murksįninkų. 
tis tuo, kad laipsniškai iš- Bet “Naujienos” niekuomet ne- 
auklėjus savo idėjų dvasioje 'sakė> ka^ sofistai esą ątsižadė- 
jos narius. Vietoje to, jie 
pradėjo vesti smarkią kam-1 
paniją už tai, kad Federaci-1 
ja tuojaūs priimtų visą, nuo

\ , ■ ■ n į K .>•>

Vienus metu^, kaip minė
jome ąukščiaus, Gompersas 
nebuvo Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentu. Tai 
buvo daugiaus, kaip trisde
šimts metų atgal. Tuomet 
Federacijoje buvo paėmę begėdišką falsifikacija 
viršų socialistai.

ję marksizmo. Priešingai, jos 
išreiškė nuomonę, kad iš visą 
socialistinių teorijų Markso \te
orija yra geriausia.

Ir kas čia yra**naujo šituose

sioms ■ labai tinka
veidmainingai imti nž rimtą 
dalyką.

“Jeigu tokie darbai tęsis ir 
toliaus ir Sovietų valdžia taip 
pat apsimes, kad ji ima juos 
rimtai arba, kas dar blogiau, 
iš tiesų ims juos rimtai, tai 
visa viltis socializmo solidaru
mo Europos Vakaruose ir Ry
tuose išnyks, ir mes turėsime 
eiti savo kęliu Anglijoje, pai
sydami Maskvos politikos ne

'daugiaus, kaip Maskva paiso 
Madagaskaro politikos.”
Taigi įęrnard Shaw aiškiai

sako, kad Zinovjevas ^r jb ja. 
čiasis internacionalas” paskuti- sai išnešė komunistiniam inter- 
niuose Anglijos rinkimuose pa- nacionalui. 

- - - -i ...-i-

tarnavo vicšpataujančiomsiccns 
klasėms ii* Britahijds imperializ
mui.

Komunistų internacionalo va
dus jisai vadina “naujokais” so
cializmo klausimuose, pasėmu- 
siais savo idėjas iš pereito šimt
mečio buržuazinių revoliucinių 
brošiūrėlių. z Jų ignoranciją ir 
įsivaizdavimą, kad visas pasau
lis turįs klausyti jų įsakymų, ji
sai vadina “kūdikiškų!”

Nabašninkas Leninas kitąsyk 
pasakė, kad George Bernard 
Shaw tesąs gĮabiau&iaš žmogus 
tarpe Anglijos socialistų. So
vietų Rusijai jisai simpatizuo-

Ir štai, kokį nuosprendį j D

Vyr. Itn. P. Jurgelevičius.

Naujokų Ėmimas
• " f . ................ — ....... .. ■■

I ♦ vri>wtnw»i •

*—Os. Ui, gospoda... poriėi... 
aš šovsiem; negaliu tahnait... Aš 
nesenai iš Hosšijos pahrąžiavei 
— aš nežinėi, kokis Lietuvos ne- 
phietejius ylia... Uk aš šovsiem

A iki Z, socialistu progra- “Naujienų” išvadžiojimuose? At šoidyt nemoki... 
. - I n-i novo iriSitiAmoa -Fulzi-au A„ 4. ..mą, ir pradėjo smerkti tuos, 

kurie tam buvo priešingi! 
Dauguma Federacijos narių 
pasipiktino tokia socialistų 
taktika, ir sekančioje kon
vencijoje Gompersas vėl. at
kariavo prezidento vietą. 
Nuo to laiko 
mirties jisai 
maldaujamas 
priešas.

iki pat savo 
paliko neper- 

socialistų di
i si

Ta netikusi Socialist La- 
bor partijos taktika dau
ginus, negu Gompersas, pa
kenkė socializmo judėjimui 
Amerikoje. z

Gompersui ji irgi paken
kė. Jeigu kivirčai su senai
siais socialistais nebūtų pa
darę jį užsikirtusiu socialų/ įvesti ja,” į 
nio priešu, tai, reikia many- valdžią, kad ji mestų į 
ti, jisai butų sugebėjęs duo- kios rųšies propagandą

gi nėra visieiite žinomas faktas, 
kad, pav. garbusis Franci jos So
cialistų vadas Jean Jau rėš nėbu- __ _ ___ _ __ __________
vo marksininkas? Jisai gyveno *riį Mano tate tuhi, mano mamfe 
prieš didįjį karą, kuomet ąpie 
bolševikišką Kominterną dar nė 
Leninas nebuvo sapnavęs. Pa
našių socialistų, kaip Jaures’as, 
buvo tuomet ir yra dabar. Bet 
nė vienam sveiko proto žmogui 
neatėjo į galvą daryt iš to išva
dą,, kad socialistai atmetą'mark
sizmą. : /

Pagalios ką čia ‘‘Laisvė” tau
zija apie marksizmą, apie kurį ji 
išmano ne daugiau, kaip kurmįs 
apie astronomiją!

i—Ar tamsta sveikas?
—Ką? aš Šveikas? Aš šov

siem nesveikas. Aš čehotkė tu-

BERNARD 8HAW ĮSPĖJA 
MASKVĄ

Samuel Gompers turėjo 
būt nepaprastai gabus žmo
gus, jeigu jam, ateiviui iš ki
tos šalies (Anglijos), žydui 
ir negavusiom progos pa
siekti mokslo, pavyko atsi
stoti Amerikos darbininkų 
judėjimo priešakyje ir, dau
giaus kaip per keturias de
šimtis metų, išlaikyti tą vie
tą, nežiūrint visų milžiniškų 
atmainų, kurias, per tą laiką 
pergyveno Amerika.

Sale nepaprastai didelių 
proto gabumų, Gompersas 
pasižymėjo ir nuostabiu va
lios tvirtumu. Ačiū šitai 
savo ypatybei, jisai mokėjo 
paversti asmenis, kurie dir
bo kartu su juo, savo paklu
sniais įrankiais. Kol Gom
persas buvo gyvas, visi kiti 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai buvo nežymus, lyg 
kad jie butų stovėję šešėly
je. Dabar, po jo mirčiai, 
sunku net įsivaizduoti, kam 
teks garbė užimti jo vietą.

Delto, kad svarbiausias 
Amerikos Darbo Federaci
jos uždavinys buvo jungti į 
daiktą šio krašto rankpel
nius, tai yra visai natūralūs 
jos nepalankus * nusistaty
mas kokiam nors aiškiai ap
ribotam politikos progra
mai. Politikos klausimai iš-v 
šaukia ąuomonių skirtumus 
ir ginčus. Amerikos Darbo 
Federacija vargiai butų ga
lėjusi išvengti to, kad nesu
byrėjus į skeveldras, jeigu 
josios konvencijoms butų te
kę tuos ginčus spręsti.

Federacijos dauguma, ga
lima sakyt, instinktyviai

t i Amerikos darbininkams 
daug daugiaus: ne tiktai di
delę organizaciją, bet ir kil
nią idėją. < :

Didis Anglijos rašytojas, Ge
orge Bernard Shaw, parašė laiš
ką Rusijos bolševikų laikraščiui, 

,” įspėdamas. sovietų 
į į šalį to- 

kokia 
užsiima vadinamas trečiasis in
ternacionalas, vadovaujamas Zi
novjevo.

Bernard Shaw mini garsųjį

tuhi... Mes visi čąchotoenikii.., 
Gydytojai patikrina plaučių 

sveikumą. '
—-Tinka.... rikiuotei. Sveikas.
—Ui-ui... aš Šovsiem nešvei- 

kas, aš gheit mihsi... Atš neištah- 
noisi....

—Nesiaiškink tamsta — čia 
ne mitinga^ ir ne Rusija. Už
miršk tuos laikus.

Utel nutilo, nieko daugiau ne- 
siaiškino.

Tuo tarpu pro stovintį dury
se milicininką į kambarį įsiver
žė apysenė kaimo moteriškė ir 
griaudžiom ašarom akyse puolė 
prie karininko ir karinio gydyto
jo,

—Ponu-n-u-lei! kam jus ma
no Martynė-ė-lį paėmėt? 
kutinį mano vienturė-ėlį 
e-elį atėmėt nuo manęs, 
sės...

.—Liaukis, motina.
—Mano mielą Martynėlį už

muš dar tie lenkai 
kai...
ė-kit manęs vargšės senės... Grą-

Pas- 
sune- 
varg-

razbainin-
Ponu-u-u-lei, pasigailė-

Zinovjevo laišką/’ kuris suvai- žinkit mano sūnelį, nesiųskit ant 
ino tokia nelemta rolę visuoti- vainos mano Martynėlio... Del

Apžvalga
NAUJA MADA. z

to politikos klausimuose. 
Gompersas gi mokėjo gė
riams, negu kas kitas, šitą 
tendenciją suformuluoti ir 
išreikšti. Jo garsioji formu- 
la “Atlyginkite savo drau
gams ir nubauskite savo 
priešus” tebėra iki šiol popu- 
leriškiatisias 'obalsis Ame
rikos darbininkuose.'

“Sandaroje” įdėta atsišauki
mas, kad lietuviai duotų jai 
aukų. Jame įskaitomą: e

“Taigi, šiuomi mes šaltai 
kreipiamės į 'lamstas, San
do riečia i ir Sandaros prita
rėjai, ir prašome kaip gali
te greičiau ir kiek išsigalite 
sumesti aukų...”
Paprastai, jeigu kas prašo, 

tai kreipiasi į žmones “karš
iai’’. Bei sandki’ivčiaj tur-bul 
nori įvčsli naują madą— pra
šyli “šaliai”.

DIPLOMATINĖS” VE
DYBOS.

Goinperso nuopelnai Aiuv*. Nėra reikalo čia įrodinėti, 
rikos darbininku judėjimui, Kad tąja politinio neutrali- 
be abejonės, milžiniški. Tai teto formula Gompersas ir 
reikia pripažinti, nežiūrint ji vienminčiai dažnai paslėp
to, kad su jo politika negali- davo visai ne bešališką poli- 
ma sutikti. Jisai sujungė tiką ir remdavo (beveik vi- 
po Amerikos Darbo Federa-1 suomet) demokratų partiją, 
cijos vėliava dideles darbi- Nėra reikalo čionai kalbėti 
jiinkijy mases.

Kai kas gali pasakyti, kad kanta .nabašninkas Federa 
trejetas i 
tij darbininkų, iš kurių'susi
deda Darbo Federacija, yra siems žinomi dalykai.
ne kažin kas tokiai milžiniš-! Bet yra klaida manyti,1 

ąi, kaip kad Gomperso asmuo buvo 
Amen- La uola, ant kurios

ir apie .tai, su kokia neapy-

“Tėvynė” rašo sužinojusi iš o- 
ficialių šaltinių, kad buvęs ame
rikietis,, V. K. Račkauskas, spa
lių mėn. 18 <1. šių metų apsive
dė Londone su p-le Ida Mitchell- 
Whatling. Apie ją “Tėv.” sako:

“Ponia Račkauskienė paei- 
i|a iš garsios Anglijos diplo
matų šeimos, kurios tęvas ir 

^•po šiai dienai užima žymią 
vietą Anglijos . diplomatinėje 
tarnyboj^. Vadinasi, gerb. 
Račkauskas ir savo tarnyba ir 
šeinius ryšiais amžinai susi
rišo su diplomatija.”
Kad p. Račkauskas Jau pavir

to tikru “diplomatu,” tai “Tėvy-

dino tokią nelemtą rolę visuoti
nuose Anglijos rinkimuose. Ji
sai netiki, kad tas laiškas yra 
tikras, bet jisai sako, kad yra 
dalykų, daug blogesnių, ne£u tas 
menamas dokumentas:

“Londono ‘Times’ išvertė ir 
paskelbė Internacionalo (ko
munistinio. “N.” Red.) kons
titucijų, ir tas buržuazinis 
idealizmas ir kūdikiškas neži
nojimas žmonių ir dalykų, pa
sirodę kiekvienoje josios ei
lutėje, buvo rimtas smūgis 
Sovietų draugams Anglijoje.

“Anglijos socialistų žvilgs
niu, Trečiojo Internacionalo 
nariai neišmiano nė kaip pra
lieti savo darbą, kaipo socia
listai; o jų įsivaizdavimas, 
kad pasaulis turįs klausyti į- 
sakymų saujalės rusiškų nau
jokų, kurie, išrodo, kad jie sa
vo socializmo supratimą yra 
pasėmę iš skaitymo liberali
nių revoliucionierių brošiūrė
lių ir 1848-70 metų, daro net 

' Cūrzon’ą ir Winston’a Chur- 
chill’į be galo moderningais, 
palyginant su jais.”

Baigdamas laišką, Anglijos 
rašytojas sako.

“Aš darau šitą

Dievo, pasigailėkit...
—Liaukis, motina, — ramino 

karininkas. — Sakau, nieko bai
saus neatsitiks — karas užsibai
gė, nereikės jau kariauti. Pa
matysi, Kalėdoms parvažiuos a- 
toštogų tamstos sūnūs sveikas, 
linksmas. Mokytesnis grįš.

—Vis viena, ponu-u-lei, jį už
muš....

—Išeik, motina, netrukdyk 
mumis darbo — matai dar kiek 
žmonių laukia. Uknolis Anta- 
nas!

įeina jaunas vyras su pensne.
-—Tamsta sveikas?
-—Aš nevisai. Aklas esu, ne

gerai matau. Jei reikės šaudyt 
— niekuomet nepašausiu nė vie
no lenko... Blogai matau.

—Nusiimk tamsta savo pens
inę. Kokia čia raide?

truputį išbėgo...
—Gerai. Sėskis, tėvai, pa

lauksim. . . ’
Verksnys Juozas! Sveikas? ' 
—Ne, sergu.
—Kuo tamfcta.sergi? kas yra?
—Didieji niežai.
Gydytojas apžiūri...
—Sifilis! ?
__ !?!• • •
—Į Antrą Atskirą ištyrimui.
Berazumis Paulius! O tams

tos sveikata? nesergi?
—Ar mes? Nežinom, rodos, 

nesergam. Pas daktarą dar nie
kuomet nebuvom.

—Kelių žmonių vardu tamsta 
kalbi ?

—A-a? ar mes? Mes už sače 
kalbam....

—Asile!... Sakyk — aš, bet 
ne mes!

—Mes taip ir sakom... llm! 
asilas — sušnabždėjo sau po no
simi, — mums, rodos, taip nega- 
liinja kalbėt... ant žmogaus.,..

—Tylėk! Sakyk ar sveika
širdis, krūtinė?

—Hm! nežinau ar'sveika.
—Air neskauda! ? nieku neser

gi?
—Rodo# neskauda...
—Tinka. Nieko, šį asilą per

dirbs kariuomenėj... Toliau... O 
Dieve, tokie žmonės iš proto gali 
greit išvesti!

—Vėl... Vilne... Velniškis Le
onas’ . x

Įeina pamaži tvirtas vaikypas 
ir pradeda bailiai žvalgytis kaim 
bary.

—Kaip tikrai skamba tamstos 
pavardė ?

—A-a-a ?
—Aš klausiu, kaip tikrai ska

mba tamstos pavardė?
—A-a? skamiba?
—Kai tavo pavardė ?!
—Nugi, Le-e-vas...
—Koks levas! ?... Atsakyk, 

kaip vadinies!
—Nugi, Le-e-e-vas, — vos įs

tengę ištęsti, — sakiau gi, Le- 
e-vas... Kaime visi-i-i mane taip 
vadina...

—Tai, tur būt, Leonas, 
tave krikštyno? z

—Sakiau gi.... kad Levu 
štino. Teta Ona ir dėdė...

—Na, pradėk pasakoti, 
tavo.

būt netiksiu į kareivius.
Gydytojai apžiūri sveikatos 

stovį.
4Po šimts vedinų, ir čia 

lues! šaudyt tokius žmones rei
kėtų! Visokių ligų iš Rusijos 
suvežė. Bet iš kur tamsta taip 
gerai lietuviškai kalbi?

—Aš? Aš tuteišas esu, nuo 
mažų dienų išmokau.

—Į Antrą Atskirą. Sekantis.
—Raiikclė Rokas!
—Einu, einu... Senai jau lau

kiu eilės... Vos sulaukiau, galų 
gale... ‘

Į kambarį įėjo labai žymiai 
svyruojantis vyras. Visa komi- 
misija įbedė akis į jį. Visiems 
atrodė nenormalus.

—Jus, ponai, paskirkit ma
ne... j aviaciją... Būtinai į avi..- 
riją. Kitur nieku budu nesu
tinku taniau:, pabėgsiu... bū
tinai pabėgsiu. Nū vienos dir
velės ncpal»u.>u., ne-e-vienos... 
Aš\esu speCi ilislas ..

—-Jis girtu.'
f --Aš speci-jLlista.s.. Turiu 

— ir didelį norą... didelį pašau
kimą prie orą... araplorų. La
kiosiu. kaip perkų...nas. Taip 
lakiosiu, kad... mane net visi 
veli... niai griebs... Aš —tiktai 
araplanščiku...

—Jis girias, po velnių, —su
šuko karininkas. — Arešluot 
jį, teisman. Ponas pirmininke, 
liepki! areštuot ir tuojau paso- 
nint!

—(Busi u... a ra pla nščikas...
Ant aviajacijos lakiosiu... ant 
debesų... .

Taniai, tuojau pasodink 
ji! . ' ; / . ' ,

— Klausau, - r ponas ; virš...-*-— 
suskubo milicininkas.* Eime, 
eime, brač..,.. Lėksim kartu į 
šaltiną Eime!. / , >
. Milicininkas išvedė “įlakuną”.

—'Ponas pirmininke, gana 
bus! —- pa-siulc nutraukti i>o- 
seclj vienas narių. — Nervai ii 
giau neišlaikys... Eisim pie
tauk. ,

Sumanymas • sveikas, tin
ka. priimtas, - pajuokavo se
nis -gydytojas.

lai dienelė! Tai “novo- 
brancai!” Kad juos Dievai....

Daroma pertrauka pietums. 
Komisijos nariai, labai nuvar
gę, skubina apleisti naujokų 
ėmimo buveinę ir linksmai iš
siskirsto. [“Karys”] (Galas).

Pastabų Pastabos
Paskutiniu laiku mokslinin

kai pradėjo labai domėtis Ang
lijos liberalų partija. Jie nujau
čia, kad jeigu toji partija dar 
kartą perskiltų, tai atomų dali
nimosi problema butų lengvai 
išrišta. 

, * *

čia?

krik-

miliouų organizuo- cijos prezidentas’? kovodavo nė” mato i; tame f akte,> j agei?jj- 
* • prieš socialistus. Tai yra vi- »ai SHVO vedybas iki šiol nio-

Jungtines

ko nepranešė savo draugams A- 
merikoje. • ,

Londone p. Račkauskas tar
nauja kaipo prekybos patarėjas 

laikėsi prie Lietuvos atstovybės,

įspėjimą 
dėlto, kad Sovietų valdžia pra
valo pabusti ir suprasti Vaka
rų Europos santykius, jeigu 
ji nenori pavirsti svarbiausiu 
imperialistinio kapitalizmo 
ramsčiu Europoje ir Ameriko
je. Zinovjevas ir jo Trečiasis 
Internacionalas neturėjo no 
ro patarnauti kapitalistų in
teresams visuotinuose Anglį- 

4 jos riitkipiųose ir luo-budu pa- 
dbvaddtP Sudaną t Britįmųbs 
Imperijai ir Nilo upę padova
noti Plantacijų Sindikatui; 
bet tai, o ne ką kita, jie atliko, 
nu laiku užsiimdami savo lite- 
ratiniais romansavi’nai.s, kų-

—O čia? x
—Argi tai raidė — čia 4.
šaukiamasis tuojau susigrie

bė, sukando lupą — bet jau bu
vo vėlų.

—Tinka — priimtas. Pensnę 
galim jau į kišenę įsidėti, ir tam
sta daugiau nedrįsk jos užsidėti 
— teisman atiduorim!

—Beplaukią Mykolas!
Į kambarį įėjo senis, la«da pa

sirėmęs. Visi nustebę žiuri į jį.
—Ar tamsta Beplaukia Myko

las?!
—p kaipgi... aš, 

nis, uždustąsias. *
—Tai kiek tumiai metų?!
—Tai jau, ačiū Dievui... aš

tuntą... dešimtį var^flT . / •
—O t koi- taniista! čia afcjai ?

Nugi šaukė... tai atėjau.,..;
— Vai tamstos suiių,' tūr būt, 

šaukia kariuomenėn ?
—Žinoma, sūnų.,. Kur ten 

mane šapks... n|irštantį sęuį...

atsakė še-

Britknijos

musą viešpataujančiom- Stiliui tuojau pribus.,. (kieman

Kaip 
familija, prazviščius!

—Prazviščius! ? Prazviščius— 
Vilniškis.

—Vilniškis! Tai kodėl čia ki
tai prašyta?

—Nežina-a-u...
—Tylėk, ne tavęs klausiu. Po

nas raštvedys, kodėl pavardės 
neteisingai rašomos?

Tai, ponas viršininke... tur 
bul tik neaiškiai parašyta... 
lai valsčiai rašė.

•Ar laiinsta sveikas? 
kUusinėjo gydytojas.

--A-a? - -aiškiau pasiteiravo 
šaukianiaris ir, matomai, greit 
susivokęs, pasiskubino atsaky
ti. — Sako, kad sve-oi-j-jtas.

Kas taip sako?
—Nugi žmo-o-nčs kaime.
—O Ježaii, Marija! Šis dar 

geresnis. Iš kur. tokių (liurbių 
ir randasiii! Gerai, 'rinka. To
liau.

Turiu moterišką

Moterišką, zaraziią. L ui

Bežiūrint į didžiosios krautu
ves langą ant State gatvės, puo
lantis geležies gabalas sužeidė 
dvi moteris: Tas dar kartą pa
rodo, kad vyrų perspėjimai sa
vo žmonoms nesidairyti imi krau
tuves, turi visgi pamato.

A 4

A

Vienas Lietuvos klebonas at
eina pas daktarą ir sako: — Po
nas daktare, aš jaučiuos per sto
ras; norėčiau nors truputį sulie
sėti.

Daktarui, žinoma, nereikėjo 
ilgai galvoti. Jis tuojau pasiūlė 
klebonui užimti valdininko vietą 
ir atsisakyti nuo privatinio biz
nio.

* *
*

Koks tai neišmanėlis išdrįso 
viešai jiareikšti, kad Lietuvoj 
yra stoka mokslininkų. Pas mus 
stebėtinų dalykų išrandama. 
Štai, kad ir dviejų, gerui žino
mų lietuvių, mokslininkų pasi
kalbėjimas.

Prof. X. — Ar žinai Tamsta, 
kad bekasinėdamas ai ti Papilės 
pilekalnius, aš suradau gabalą 
metalines vėlps; tas įrodo, kad 
lietuviai senovėje vartojo tele- 
l'oiius. • • . •

Prof. Y l’aip tai taip, bet 
mano kasikėj imliose Palangoj 
ąš nesuradau jokios vielos; tas 
taipogi Įrodo, kad musų prote 
v lai vartojo ne tik telefoną, bet 
ir bevielį telegrafą

— holas.



Pirmadienis, Gr. 15, 1924 UAUJIENUF!, CMcatfS, rn.

CHICAGOS
ŽINIOS

Įmetė bombas rubij siu 
vyklon

Astuoni asmenys sužeisti; 
stolių $10,000.

nuo-

Ou žmonės nuteisti 
pakorimui

šeštadieny, gruodžio 13 dieną

Cicero buk “valosi”
Užmušus vieną Cicero carukų 

Tancl miestelio mayoras Klehna 
paskelbė, kad jis buk uždaręs 
visus gembleravimo urvus Cice- 
roj, kurių ten buvo pilna. Ka
da tam niekas nepatikėjo, tai jis 
už kelių dienų paskelbė, kad jisShraiberg Manutactunng kom- ui<i Ciccroj visus saljunu3, 

pan.jos dirbtuvėj, 115 S. Mar- kurie ten munšain padavinėjo 
ket St, tapo jmestoa dvi bom- Sviriau, negu kad degtine anais 
bos, kunos sprogdamos sužeidė luU,ulc

Vienas jų, religinis pakvaišėlis, 
nužudė penkis žmones.

aštuonius asmenius, jų tarpe ke- senaisiais laikais, dar prieš įve
dimą prohibicijos. Nebuvoprie-

įsakymu. Tuo laiku Cicero j bu- miestelio policijos viršininkas 
vo kilęs skandalas ir kaip nors 
reikėjo miestelį pateisinti- To
dėl ir pasigydė /uždaręs saliu- 
nus, nors saliunai nė vienai mi
nutei nebuvo užsidarę.

Porą dienų atgal valstijos pro
kuroro detektivai padarė kratą 
West End kliube, Cicero, ir suė
mė kokių $10,000 Vertės visokių 
gembleravimo prietaisą. Reikė
jo vėl ką-pors dalyti; kad nelei
dus kištiš chicagiečiams. ' Ir

Svoboda paskui padarė porą kra
tų, kur irgi paėmė gembleriavi- 
mo prietaisų ir areštavo 10 žmo
nių, dabar miestelis yra “apva
lytas.”

Be to Svoboda paskelbė, kad 
kiekvienas sugautas Cicero, be- 
sivalkiojąnt be reikalo busiąs 
areštuotas. Policijos skaičius 
busiąs padidintas dar 22 policis- 
tais ir paskui busią puolami pul- 
Hiimiai

■i

r

šiomis dienomis Chicagoje ir 
apielinkėse du žmonės liko nu
teisti pakonihui; • .

Teisėjo Lynch teisme liko.nu
teistas pakorimui Rusšell Scott, 
kuris su savo broliu bandė api
plėšti City Hali aptieką viddr- 
miesty ir nušovė tos aptiękos 
klerką Joseph Maurer. Tai bu
vo balandžio 2 d. Jo broliui pa- 
sisekė pasprukti ir pasislėpti; 
bet Russell pakliuvo už kelių die' 
nų po plėšimo. Abu broliai bu
vo pasiturintys ir nemažai užsi
dirbo šmugeliuodami degtinę 
per Kanados sieną Detroite, bet 
visus pinigus jie praleido ant 
moterų ir degtines. Kad užsi
dirbus daugiau pinigų, jie ir pa
pildė plėšimą.

Keletą dienų atgal Du Page 
pavieto teismas nuteisė pakori
mui >:Jphn Kammerer, kuris 
kiek laiko atgal Chicagos prie
miesty Vilią Park išžudė visą 
šeimyną iš penkių žmonių — Ot- 

• td.'Ųder, jo pačią ir tris jų vai
kus?, Kammerer yra religinis 
pakMaiŠjflis jir teisute apie tai 
liudijo daktarai, bet vistiek jis 
liko nuteistas pakorimui. Prieš 
jį aiškių įrodymų . .nebuvo, bet 
vienam daktarų jis buvo prisipa
žinęs, kad jis tikrai užmušė tuos 
penkis žmones, nes jie atsisakę 
kame tai jam pagelbėti. Jis taip
jau tam daktarui prisipažinęs, 
kad jis norėjęs nužudyti dar tris 
žmones — St. Louis katalikų ar- 
civyskupą, už tai, kad jis nepri- 
leidęs jį prie kunigystes, ir du 
Chicagos vyskupus, vieną už tai, 
kad jis jį įžeidęs, o kitą, kad ir
gi atsisakė pagelbėti. Kamine- 
re r yra Vokietijoje buvęs dva
siškių seminarijoje, bet išvary
tas, o Amerikoje jo nepriėmė se- 
minarijon kaipo nepilno proto.

----------------------------r-----------

AEROPLANAS PAGYDĖ
MERGAITĘ.

tuiias mergaites. Nuostolių pa- žast-es manyti kad jig istifcrųjų 
daryta virs 10,000 dolerių.

Policija dabai’ ieško dviejų vy-| 
rų — Novack ir Rufert, kurių 
elgėsis prieš pat sprogimą pasi
rodė įtartinas.

tą padarė, nes tas miestelis yra 
munšainierių valdomas ir nega
lima buvo tikėtis, kad saliunai 
ims ir taip sau be nieko pasiduos 
ir paklausys mayoro. Ištikrųjų 
gi niekas neklausė jo, o ir pats 
mayoras nė nemanė vykinti savo

-rr

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
Šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa.
BUS, 
nas,

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampus Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų, žema kainą visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importuo
ti loiiet setai ir perfiumai iš l'ran- 
cijos ir kilų šalių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

ELEKTRA
ir pajlagu auvadaiH* | aaou i> navjua talpid dM* 

t»vM. Cash arba aut iihnoUJimo.
Pirmatini Lietnvii Rlektroe K»r*oraci|a Amarikofe

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„ lae.
A. VARTKVS, P«k

Gwendolyn Caswell, 22 m., 
8730 So. Halsted St., per 19 me
tų buvo visiškai kurčia ir neby
lė. Girdėjimo ir kalbos ji nete
ko po sunkios ligos jos tėvyškė- 
je Londone, kada jai buvo 3 me
tai amžiaus. Prieš penketą me
tų ji *su tėvais atvyko Amerikon 
ir čia buvo gavusi darbą t'ono- 
grafinėj studijoj, čia bebūda
ma ji susipažino su keliais avia
toriais, kurie yra girdėję, kad u- 
inios permainos oro spaudime 
kartais paveikia į ausų bubinė- 
lius ir kurčias žmogus pradeda 
girdėti. Todėl keletą dienų at
gal ją pakviesta paskraidyti ae
roplanu. Aviatorius pasiekė 5,- 
000 pėdų ir pradėjo leistis žemyn 
pamažai, bet tai į ją jokios įta
kos nedarė. Paskui aviatorius 
vėl pakilo ir tada kaip kulka 
puolė žemyn. Ji greitai nusi
tvėrė sau už ausų. Reiškia ti
ntus perėjimas iš retesnio oro

kad ją galima buvo suprasti, ko 
niekad pirmiau nebūdavo ir pa- 
gelba triubelės galėjo girdėti 
gramofoną grajinant. Tai vie
nok neilgai tęsėsi. Už dienos 
jos girdėjimas ir kalba pradėjo 
vėl silpnėti. ' Tečiaus “gydymai” 
aeroplanu bus vėl kelis sykius 
pakartoti ir tikimasi, kad ji gal 
ir visai pasveiks, pilnai at
gaus girdėjimą ir kalba.

Jei nori ką nors parddot 
tai pagarsink Naujienose.

t

Kitas vartotas Playcr Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St., 

CHICAGQ, ILL.

Per 19 metų kurčia ir nebylė 
mergaitė pradeda atgauti gir
dėjimą ir kalbą

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tarp suimtųjų yra ir vienas jau
nas lietuvis.

mę visgi i ją paveikė. Aviato
rius tai pakartojo kelis kartus ir 
su vienodomis pasekmėmis. Ka
da jiedu nusileido žemėn, ji ga
lėjo pasakyti keletą žodžių kad

GINTARAI

Sumušė unijos viršininką

—'t11 ,« ’fr1 y- —v * . «į -.‘.ty.,.y,

Suėmė plėšikus * ;

h

John J. Smetona

Tini I

AKINIŲ EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

wmąt T>you mean tuisn * to hear you
' TAVU,AVEPSON vVOUL1>XT!M!JCJUPi 

I DON'T r—

1 l’M POING1 ■'

r

, Mayer Perlstein, Internatio
nal Ladies Garment Workers u- 
nijos vlče prezidentas, kuris pe
reitą pavasrį čia vedė didelį mo
tetų sįuvėjfų sveiką, yra /arti 
minties New Yorke. Jį sumušė 
teį du mušeikas, kurie užpuolė 
jį pert'ito ketvirtadienio naktį.; 
Unijos viršininkai mano, kad tai 
galėjo padaryti «komunistai, suj 
kuriais jis vedė smarkią kovą. ‘

Maxwell St. policija užklupo 
tuščią namą prie 1614 String St. 
ir suėmė penkis jaunuolius, ku
rių vienas buvo tik 11 metų am
žiaus. Pas juos rasta penkis 
revolverius ir du šautuvus. Du 
iš suimtųjų jau prisipažino, kad 
jie yra papildę nemažai plėšimų, 
tai Paul Kudricka, 19 m., 901 
Cullerton (20) St. ir Joseph Pa- 
bisik, 17 m., 1731 W. 17 St. Jau
niausias toj šaikoj buvo lietuvis 
Michael Sakalis, 722 W. 18 St.

Ką tik gavome didelį siun
tinį Gintarų iš Lietuvos. 
Kaip tai: Karolių, Branzar 
lietų, Spilkučių, Cigarnyčių 
ir daug kitokių tinkamų 
daiktų dėl Kalėdų dovanų. 
Už prienamą kainą.

Galima gauti
NAUJIENŲ OFISE 

1739 So. Halsted Str. 
arba

1436 N. Campbell Avė.

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 sętas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį ^vel
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy- 

’ kit jūsų groser- 
_ ninko, kad gau

tų iii dėl jūsų.
Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

r

THE GEEVUM G1RLS
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Palęngvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,į 
svaigimo, akių aptemimo; nervuo-; 
lamo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi-’ 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali! 
atyda atkreipiama į mokyklos vai- į 
Icus. Akiniai nuo $4.00 ir. aug&čiau. I 
Vai: 10 ikį 8 v. Ncd. 10 iki 1 p. p t

1545 Wcst 47tKSt. i 
Phone Bojilevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai! dantį b« akanamo 
Bridga geriausio aukso. Su musą
pleitom galima valgyti kiečiaurią mai 
«tą. Garantuojame visą aavo darbą, fa 
temai muių kainas. Sergėkite aavr 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata!.

1545 West 47tk Street, 
Natoli Aaldmid Asu

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

lai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
tos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Kumpas 18 gatvės, li čius augštus 
Kambariui 14, 15, 16 ir 17 

Ant Plutt’s Aptiekęs 
Pastebėkite mano iškubą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 .ikare

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaiųo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ CMeago, III.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

TVPN'

L ITT i. E - 
SPINOGPAPHS

i U' LTas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata- 
rilnus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų bu- 
teikiama žmonėms ku- 
-rie 'Serga, todėl neste- 
,betiną?. kad tiek daug 
ričpa'svciksta.

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

DR. J. M. FINSLOVV 
Chiropractor

1645 W. 47 St., CHcaęo.i/IH.;
Te). Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 ik| 12 dieną

SERGANTI ŽMONĖS
I Nieks geriau nežino už jus kaip 
; yra brangi sveikata. Tie kurie ken- 
i čia ilgesių laiką iŠ priežasties kokios 
i nors ligos, kurios kiti gydytojai ne- 
1 galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko j musų 
ofisą, 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- 
nierikonišką ir Eu
ropinį metodą.

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

jumis išegzaminuoti, be jokio jums 
trubelią, 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
les pasauly yra tos, kurios yra įčirš- 
kiamos tiesiai j kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

Tuos1- naujus serumus turime visuo
met pas save, 606 ir 914, jos veikia 
be skausmu.

Ateikite ir persitikrinsite patya.
Paturimas, egzaminaciją ir miero 

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

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

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

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

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

ii4 pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminke, ketverge ir nūn 9
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir\švento
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

ONIddOHS Ijl
SVHJLSim if
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ŽINIOS

I Įmetė bombas ruby siu 
vyklon

Astuoni asmenys sužeisti; 
stolių $10,000.

nuo-

J

Du žmonės nuteisti 
pakorimui

šeštadieny, gruodžio 13 dieną

Cicero buk “valosi”
Užmušus vieną Cicero carukų 

Tancl miestelio mayoras Klehna 
paskelbė, kad jis buk uždaręs 
visus gembleravimo urvus Cice
roj, kurių ten buvo pilna. Ka
da tam niekas nepatikėjo, tai jis 
už kelių dienų paskelbė, kad jis

Shiaibeig Maiiutactunng Į uždaręs Ciceroj visus saliunus,
pamjos dirbtuvėj, 115 S. Mar- Vllvk, inn ™linSoiwo nQWjavlnxin

Vienas jų, religinis pakvaišėlis, 
nužudė penkis žmones.

Šiomis dienomis Chicagoje ir 
apielinkese du žmonės liko nu
teisti pakorinfrut; ; .

Teisėjo Lynch teisme liko.nu
teistas pakorimui RusšellScott, 
kuris su savo broliu bandė api
plėšti City Hali aptieką vidtir- 
miesty ir nušovė tos aptfekos 
klerką Joseph Maurer- Tai bu
vo balandžio 2 d. Jo broliui pa
sisekė pasprukti ir pasislėpti, 
bet Russell pakliuvo už kelių die' 
nų po plėšimo. Abu broliai bu
vo pasiturintys ir nemažai užsi
dirbo šmugeliuodami degtinę 
per Kanados sieną Detroite, bet 
visus pinigus jie praleido ant 
moterų ir degtinės. Kad užsi
dirbus daugiau pinigų, jie ir pa
pildė plėšimą.

Keletą dienų atgal Du Page 
pavieto teismas nuteisė pakori
mui. jJphn Kammerer, kuris 
kiek laiko atgal Chicagos prie
miesty Vilią Park išžudė visą 
šeimyną iš penkių žmonių — Ot- 
td'Ęder, jo pačią ir tris jų vai- 
kukj 4> Kammerer yra religinis 
pakMatšjėlis jir teisme apie tai 
liudijo daktarai, bet vistiek jis 
liko nuteistas pakorimui. Prieš 
jį aiškių įrodymų . .nebuvo, bet 
vienam daktarų jis buvo prisipa
žinęs, kad jis tikrai užmušė tuos 
penkis žmones, nes jie atsisakę 
kame tai jam pagelbėti. Jis taip
jau tam daktarui prisipažinęs, 
kad jis norėjęs nužudyti dar tris 
žmones — St. Lotus katalikų ar- 
civyskupą, už tai, kad jis nepri- 
leidęs jį prie kunigystes, ir du 
Chicagos vyskupus, vieną už tai, 
kad jis jį įžeidęs, o kitą, kad ir
gi atsisakė pagelbėti. Kamjnc- 
rer yra Vokietijoje buvęs dva
siškių seminarijoje, bet išvary
tas, o Amerikoje jo nepriėmė se- 
minarijon kaipo nepilno proto.

ket St., tapo įmestos dvi bom
bos, kurios sprogdamos sužeidė 
aštuonius asmenius, jų tarpe ke
turias mergaites. Nuostolių pa
daryta virš 10,000 dolerių.

Policija dabar ieško dviejų vy-| 
•tų — Novack h- Rufert, kurių 
elgęsis prieš pat sprogimą pasi
rodė įtartinas.

Sumušė unijos viršininką
, Mayer Perlstein, Internatio
nal Ladies Garment Workers u- 
ni j oš viče prezidentas, kuris pe
reitą pavasrį čia vedė didelį mo
tetų siuvėjų streiką, yra arti 
minties New Yorke. Jį sumušė 
teį du mušeikas, kurie užpuolė 
ji peit'itp ketvirtadienio naktį. 
Unijos viršininkai mano, kad tai 
galėjo padarytikomunistai, suj 
kuriais jis vedė smarkią kovą. |

----'V",.1* •*V } v Jį

Suėmė plėšikus U :

Tarp suimtųjų yra ir vienas jau
nas lietuvis.

AEROPLANAS PAGYDĖ 
MERGAITĘ.

Per 19 metų kurčia ir nebylė 
mergaitė pradeda atgauti gir
dėjimą ir kalbą.

Gwendolyn Caswell, 22 m., 
8730 So. Halsted St., per 19 me
tų buvo visiškai kurčia ir neby
lė. Girdėjimo ir kalbos ji nete
ko po sunkios ligos jog tėvyškė- 
jc Londone, kada jai buvo 3 me
tai amžiaus. Prieš penketą me
tų ji su tėvais atvyko Amerikon 
ir čia buvo gavusi darbą fono* 
grafinėj studijoj, čia bebūda
ma ji susipažino su keliais avia
toriais, kurie yra girdėję, kad u- 
inios permainos oro spaudime' 
kartais paveikia į ausų bubinė- 
lius ir kurčias žmogus pradeda 
girdėti. Todėl keletą dienų at- 
g-Jil jų pakviesta pt*skr»iciyti ae
roplanu. Aviatorius pasiekė 5,- 
000 pėdų ir pradėjo leistis žemyn 
pamažai, bet tai į ją jokios įta
kos nedarė. Paskui aviatorius 
vėl pakilo ir tada kaip kulka 
puolė žemyn. Ji greitai nusi-
tvėrė sau už ausų. Reiškia u- 
mus perėjimai iš retesnio oro 
viršuje į tirštesnį orą palei že
mę visgi Į in paveikė. Aviato
rius tai pakartojo kelis kartus J r 
su vienodomis pasekmėmis. Ka
rlu jiedu nusileido žemėn, ji ga
lėjo pasakyti keletą žodžių kad 
ir ne visai gerai, tai bent taip, 
kad ją galima buvo suprasti, ko 
niekad pirmiau nebūdavo ir pa- 
gelba triubejės galėjo girdėti 
gramofoną grajinant. Tai vie
nok neilgai tęsėsi. Už dienos • 
jos girdėjimas ir kalba pradėjo 
vėl silpnėti. Tečiaus “g/ydymai’f 
aeroplanu bus vėl kelis sykius 
pakartoti ir tikimąsi, kad ji gul 
ir visai pasveiks, pilnai at
gaus girdėjimą ir kalba.

Jei nori ką nors pardilot 
Ui pagarsink Naujienose.

kurie ten munšainą pardavinėjo 
atviriau, negu kad degtinę anais 
senaisiais laikais, dar prieš įve
dimą prohibicijos. Nebuvo prie
žasties manyti, kad jis ištikrųjų 
tą padare, nes tas miestelis yra 
munšainierių valdomas ir nega
lima buvo tikėtis, kad saliunai 
ims ir taip sau be nieko pasiduos 
ir paklausys mayoro. Ištikrųjų 
gi niekas neklausė jo, o ir pats 
mayoras nė nemanė vykinti savo

Maxwell St. policija užklupo 
tuščią namą prie 1614 String St. 
ir suėmė penkis jaunuolius, ku
rių vienas buvo tik 11 metų am
žiaus. Pas juos rasta penkis 
revolverius ir du šautuvus. Du,.- 
iš suimtųjų jau prisipažino, kad 
jie yra papildę nemažai plėšimų,! 
tai Paul Kudricka, 19 m., 901 
Cullerton (20) St. ir Joseph Pa- 
bisik, 17 m., 1731 W. 17 St. Jau-! 
niausiąs toj šaikoj buvo lietuvis 
Miehael Sakalis, 722 W. 18 St-

GINTARAI
Ką tik gavome didelį siun

tinį Gintarų iŠ' Lietuvos. 
Kaip tai: Karolių, Branza? 
lietų, Spilkučių, Cigarnyčių 
ir daug kitokių tinkamų 
daiktų dėl Kalėdų dovanų. 
Už prienamą kainą. •

Galima gauti
NAUJIENŲ OFISE 

’ 1739 So. Halsted Str. 
arba

1436 N. Campbell Avė.

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais h- 
piniais ir gela- 

' ■ tina, I sętas
$1.00. 1 t u z. se- 

/■ . v, tų, $10.50. Pa- 
bandykit šį svel- 
ką ir mintingą 
gšrimą. PraŠy- 
kit jūsų groser- 
tų v Jį <Jei jūsų. 

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

THE GEEVUM G1RLS

įsakymu. Tuo laiku Ciceroj bu- miestelio policijos viršininkas 
vo kilęs skandalas ir kaip nors 
reikėjo miestelį pateisinti. To
dėl ir pasigydė iuždaręs saliu
nus, nors saliunai nė vienai mi
nutei nebuvo užsidarę.

Porą dienų atgal valstijos pro
kuroro detektivai padarė kratą 
West End kliube, Cicero, ir suė
mė kokių $10,000 Vertės visokių 
gembleravimp prietaisų. Reikė* 
jo vėl ką-pors daęytij kad nelei
dus kištiš chicaįiečiams. x Ir

Svoboda paskui padarė porą kra
tų, kur irgi paėmė gembleriavi- 
mo prietaisų ir areštavo 10 žmo
nių, dabar miestelis yra “apva
lytas.”

Be to Svoboda paskelbė, kad 
kiekvienas sugautas Cicero, be- 
sivalkiojant be reikalo busiąs 
areštuotas. Policijos skaičius 
busiąs padidintas dar 22 policis- 
tais ir paskui busią puolami pul- 
hiimiai. '•

nen

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
Šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir lium- 
pa. Kitas vartotas Playcr Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas $65.00.

• S

■m
Pilone Lalavettc 6147

LIETUVIŠKA APTEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany A ve.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kainą visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importui)* 
Ii loiiet setai ir perfiuinai iš Fran- 
cijos ir kitų šalių.
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

3327 So. Halsted St.,
CHICAGO, 1LL.

tvt«*ą ir pajiega suvedama | Mmwa iv naujus narnas, taipgi ditb> 
tavas. Ca«h arba aut Mmok*jlnao.

PirststinS Lletnvių EIcHros Ksrporseijs Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. VABTKaS, PrM.
1»1» W. 47th St., Tel. Bonlevari 7101,1802. Chlore.

V ANA
Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdų 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams? 
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už
rašysi! savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.
Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.
NAUJIENOS metams..............

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

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

Lietuvon..............

S7.00 
S8.00 
S3.50 
S4.00 
SI.75 
$2.00

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Užrašyki! NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon 7

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

Palęngvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,; 
svaigimo, akių aptemimo,' nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi-’ 
tnas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. S pečiai C 
atyda atkreipiama į mokyklos vai- į 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. I 
Vai: 10 ikį X v. Ned. 10 iki 1 p. p '

1545 West 4^81. i

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai* dantą be akauemo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, h 
temas musą kainas. Sergėkite eavr į 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Streei,
Netoli Aeldaiid

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

Gydau įvairias ligas, o ypatiugai 
užsisenSjusias, be vaistų ir opera* 
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, m.
Brighton Park, 2-rų lubų, Ramas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. Vakąte. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata
rtinus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
telkiama žmonėms ku- 

-rie 'šerga, todėl neste- 
'ibetiną, kad tiek daug 
riepa'svciksta.

; Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yrh 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. F1NSLOW, 
Chiropractor .. !

1645 W. 47 SL, Chicago.du.,
Te). Boulevard 7006 ry 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedelioj nuo 9 iki 11.

John J, Smetona
A ELNIU EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

Kumpas 18 gatvės, 3 čias uugštas 
Kambariai 14, H>, 16 ir 17 

Ant l’latl's A pliekos 
Pastebėkite mano iškabą

SERGANTI ŽMONĖS
I Nieks geriau nežino už jus kaip 
; yra brangi sveikata. Tie kurie ken- 
į čia ilgesių laiką iŠ priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne- 

■ I galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi* 
me ir suradime tikrą priežastį jūsų

Valandos nuo 10 rytu iki 10 vakare.:

f".................   A
Tel. Lafayette 4228

Plumbing-, Heatinpf 
lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauaiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th SU Chicago, UI.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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, be jokia 

jumis Išegzaminuoti, be jokio jums 
trubelią, 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
les pasauly yra tos, kurios yra įčirS- 
kiamos tiesiai j kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

Tuosh naujus serumus tuiime visuo
met pas save, 600 ir 914, jos veikiu 
be skausmo.

Ateikite ir persitikrinsite patya.
Patarimas, egzaminacija ir miero 

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

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

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

The Peoplcs Health Institute.
DR. GILL, Specialistas

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

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminke, ketverge ir oihatoi nun 9 
ryto iki 8 vakare. Nedelioj ir\šventa* 
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Lietuvių Rateliuose
V ER(ĮNIK A J t TŠK EV Ičl EN Ė 
po tėvais Praseevičiutė mirė 
gruodžio 13 d., 1921 m., 2 v. 
po pietų. I'urėjo 32 metu am
žiaus; kilo iš Kauno rėd., Pa
nevėžio a|»skr., I’p<‘či<> par„ 
Pujunų kaimo; išgyvena Ame
rikoj 18 metų. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą Alek- 
sunkrą, 5 vaikus, 2 broliu 
Juozapą ir Antaną, seserį Te- 
resą Bružienę, brolienę Elz
bietą Prascevičienę ir Lietuvoj 
seserį Marcijoną. Velionė 

Petrotieiės ir .>e 
Panos Mu 
Runa-

Jaunuoliu orkestro kott 
i certas

šve

lni
vo narė S v.
kalio Prasidėjimo 

iraugvsčių.
W. II PI. 
iilaininke, 
iš namų 8 vai.

rijos
šarvotas 3125 
dotavęs įvyks 
diemj gruodžio 
bus atlydėta
Bi'ighlon Park

pa 
lai-

16

Programas susi- 
17 numerių. Pirmiau- 

K. Trainis pristatė Jau- 
Orlccstrii, kuris tikrai 
sugrojo tris gabalėlius. 
Danta, Leonas Jaru še-

Aldona*Trainiuir ir Aldo-

bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines, 
džiai kviečiame 
nes, draugus 
dalyvauti šiose

Pasilieku nuliūdę vyras, 
kai, broliai ir seserys.

Laidotuvėse patarnauja 
barius .1. I'. Eudeikis, 
S. Ilormitage Avė. Tel.

Nuošir- 
visus gimi- 

ir pažįstamus 
pamaldose.

vai-

«ra- 
tf>05

Gruodžio 6 <1., Meldažio 
lainėj įvyko Jaunuolių Orkest
ro koncertas.

įdėjo iš 
šiai. p. 
ru rolių 
šauniai 
Juozas

i viė
na Grušaitė sugrojo smuikais 
solo. Margareta Maskoliūnai te 
piano solo. Smuikų duetą iš
pildė Pranąs Kučinskas ir Alex 
šule. Jaunuolių Orkestro sn)ni
kų skyrius išpildė 
kus. Kornetą solo 
dona Grušaitė. Solo 
sudainavo
Pranciška Mažiukiulė ir Viola 
Liiilkiutė 
šokius.

Jurgis

du šmotu- 
išpildė Al- 
dvi dainas 
Maršai) to.

PETRAS VEDECKIS

L ■ JI II. Į*.!.!.. .«.~l ■ .. .......... .................. I III l^«

turi mus, bet jis neva bolševikas”.
juos Moti nėra reikalo prašyti jo pa

gerbia, Bei jis nėra bolševikas, rodyti mokėsiu knygelę,
Anl pabaigom “Magnus 

luziastiškai sušunka 
kilę, Cicerus vynu, 
rėkite, kol da yra laikas”. Ką 
gi tas reiškia? Ogi lai, kari šo
kantiems melams išrinktų to
kius direktorius, kurio socia
listams svetainę išranduotų už 
dyką, o jus šėrininkai, kurie 

sudėję savu centus į 
džiaugkitės. kad sve- 
išrendiiojarna už dy-

rium.” Aišku, kad J. P, 
savus įsitikinimus ir jis APSIVEDIMAI PARDAVIMUI

Pirmadienis. Gr. 15, 1924 w m ■ I« m. I ■'3,

NAMAI-2EMĖ

turite 
bendrove, 
tainė vra

(’ iceroffl 
Namo 
valdyba:

1 Jcliivių 
Bendrovės

A

K
K.
.L

bet 
en- jo darbai, pasidgiraai tiRrai 

‘Public tarnauja eurbankrutijusiam hoL 
ipsižiu- ševizmui.

Jus “pranašės” M ik aklos pa
sekėjai bcgėiliška.i mėginate 
mano aprašymą primesti Nau- 

ijienų Redaktoriui, kuris, anot, 
jūsų, “iHisislėpęs poi slapyvar
džiu. ‘Magnus* užsipuola ant 
Lietuvių Liuosybės Natno ben
drovės”. šiuo pareiškiu, kad 
jus laiket, bet nepataikė!.

, . ... mesu redaktorius ir nemanau
. tuo būti. Bet victo pasiaiškm- direktoriu . . . , .. . , . ,• ti ar atsiprašyti, kad per kele- 

, tą kartų derant svetainę nesu- 
| p/ratote lio^uviš'kaii, jus užisi- 
' puolat anl “N.” redaktoriaus.
Mano ypala neturi nieko bend
ro su redaktoriais ir namo 
bendrove. Nesvarbu mano ir 
vardas, bet svarbu jūsų netak
tiški 
žalos

apsi vediniui inloligen-

su šiuo pasauliu 
1924 nu, 2 vai. 

naktį, sulaukęs 39 
amžiaus, vedęs. Moteris 

metais sulaukus 
Amerikoj išgyveno 
Iš Lietuvos paėjo 

Eržvilko val- 
Tauragės apskr. Lietu- 

turi gyvą motiną; tėvu- 
2 bro- 

ir Ciprijoną; j 
Petronę, Mariutę, 

ir du 
Amerikoj paliko 
Antaną, Izidorių, 

ir brolienę Zo- 
randasi po num.

St., pas brolius, 
dviejose draugys- 

Meilės Lietuvių Ameri- 
.lono Evangelisto, 

pažystami makmė- 
laidotuvėse, 

utaminke, 16 
namų 9 vai.

baž- 
Kazi-

persiskyrė 
gruodžio 13 d. 
36 min. 
metus 
mirė
28 metų. 
20 melų. 
Butačių kaimo, 
sčiau, 
voj ... 
kas mirė karės laikais 
Ii u: Juozapą 
seseris 
Onikę ir Monikulę 
svogeriu. 
3 brolius: 
Domininką 
fiją. Kūnas 
716 W. 18 
Prigulėjo 
tėse: 
kojr ir Š> 
Draugai ii 
kitę dalyvauti 
kurios atsibus 
d. gruodžio iš 
ryto į Dievo Apveizdos 
nyčią, o iš ten į Sv. 
miero kapines.

Graborius patarnauja 
Zolp, Tel. (jinai 3I6L

l.itkame nuliūdę broliai 
brolienė Ved erkini.

šoko tris klasiškus 
Jaunuoliu choras su

dainavo tris dainas. Dr. Mar- 
, gėris pasakė trumpą, bet ge- 
! rą tam vakarui pritaikintą kai- 
i bą. Jaunuolių Orkestras užbai
gė su trimis šmotukais, pasku
tini s buvo “Liietnva- Tėvyne 
Musų”.

Visi gerai atliko savo už
duotis, visi gavo daug aplodis
mentų, bet daugiausiai jų ga- 

j vo Aldona Grušaitė, Marga re t 
Maskoliunaitė, šokikes Pr. Ma- 

į žvikaite ir V-la Liutkaitė, Jau
nuolių orkestras, choras ir 
smuikų skyrius. Publikos bu
vo vidutiniai, daugiausia • jau-

■ nuoliy giminės bei draugai. 
Buvb ir gana žymių svečių at-

i silankiusių į jaunuolių kon
certą, kaip artistas Vaičkus su

■ savo draugais, p-ia Sabonienė 
' ir kiti.

Po koncerto buvo šokiai 
gero orkestro. Pelnas šio 
karo buvo skirias Lietuvių 

i dilorijos naudai, bet kažin
; liks koks pelnas, nors gal s*i 
vo

prie
va-

ar

Jaunuoliai ir nepridės.
ir

KAM NETEISYBĘ 
KALBfiTT?

FRANK P.
WATEKAITIS

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

Tel. Roosevelt 1K66
652 W. 18-th St., Chicago, III.

nepamiatuotu užmetimų 
Lietuvių Uuosybės Namo 
Bendrovės gaspadoriui Juo
zui Petraičiui.

lulas
pa-

ZELL SPECIALIAI
Geriausios rūšies
Overkautai

bolševikų 
svetainė

ZELL CLOTHING 00.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Mušt) 
siuvėjas kalba lietuviškai.

ir kad 
vra iš- 

o sočia
is kur 
praši

ni ei as.

Žiūrima j 
ir šviesos.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

imama

kad žmogus
svetainę 
paskirtai 
(? Red.)
vai. iš vakaro iki 12

atėjęs nusi- 
prakalboms, 
dienai laiko 
party”, pra

Kaina $60
Tuo ui i pa daryli didelį smagumą 
pati sau, savo giminimi ir drau
gams su kuriais insiraiiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauala 
mašinėlė iu lietuviškomis raldimii 
pasaulyje. Gailina ir angliikai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SU 

Chicago, III.

“Naujienų” 263 n r.
“Naujienų” Redaktorius, 
sislėpęs po slapyvardžiu Mag
nus, užsipuola ant Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovės 
menedžeriaus J. Petraičio, buk 
šis pasielgė su s(K*ialistais 
“kaip žydas”. Svetaine esą kon
troliuojama 
bolševikams
randuojama vienaip, 
listam's. tai jau kitaip, 
tamsta tatai žinai? ši 
manymas yra grynas
Biauriau pameluoti jau nie
kas negalėtų. Lietuvių Liuosy- 
bės svetaine yra (^randuojama 
visiems vienodai, 
išeikvojimą laiko
Ant kiek laiko ir ant kokio pa
rengimo svetainę randuoji, to
kia ir kaina yra nustatoma. 
Kuomet atėjęs komitetas pa
klausė, kiek imama už svetai
nę šiokiais vakarais, mene
džerius J. Petraitis pareiškė, 
kad $35, kuomet yra
įžanga. Nesvarbu, ką rengėjai 
ten rengia: šokius, programą 
ar kitką, Yra ir tokių atsitiki
mų, 
renduoja
o atėjus 
“bunkul 
dedant 7 
vai. nakties, už kainą mokamą 
dėl prakalbų. Taip ir šiuo kar
tu: menedžierius pastatė kai
ną kokia ji yra, o kuomet ko
mitetas paaiškino, kad bus tilc 
prakalbos, tada menedžerius 
pasakė kainą ir parendavojo 
už tokią kainą, (kokia yra nu
statyta dėl prakalbų. Ir tik dėl 
nežinojimo paties komiteto, ko
kiems tikslams jis nori sve
tainės, J. Petraitis liko apšauk
tas (per “Naujienas”) “bolše
viku” ir “bolševikų diktato-

DIDELIS mūrinis, J flatų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., guru šildomas, tile vanos, beržiniai trim ingai. Atsišau
kite prie James Kra'l, 2444 \V. 67 
St. Tol. Prospect 1361

IEŠKAU 
tiškus merginos arba našlės nuo 18 
Iki 27 iupIų amžiaus. Esu vaikinas, 
lankau universitetą ir noriu baigti 
daktaro mokslą. Pageidaujama, kad 
vartotų anglų kalbą. Jei našlė — 
turi tureli kiek turto. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžin
siu. .1. M. Nacis

1739 S. Halsted Si., Chicago

BĮ-SKELBI M Ak
STOGDENGYŠTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas nž $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawnds)e 6114.
—__ i—___ i____... ___

KAS NORI įgyti gražią ir pelnin
gą barbernė yra geri 6 kambariai ir 3 
metu lysas. Ksu priverstas pigiai 
parduoti, ha turiu išsikelti j kitą da
lį miesto.

Atsišaukite
1807 W. North Avė. 

ir Wood St. MORTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI saldainių ir gro- 

serio krautuvė ir visokių mokyk
los daiktų dėl vaikų; viskas gra
žiai įtaisyta. Biznis gerai eina. Vi
sokių tautų apgyventa. Pirksit pi
giai — už $850. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos.

710 W. 14tb PI., Chicago

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

Room 1515.
11 So. La Šalie SL

pirm.Dan ta, 
Stalioraitis, sek r. 
Staškus, ižd.

Kas teisybe, tai nemelas

kad teisybė 
melas teisybe, 
kuriuos musųl 
praktikuojama I

darbai, kurie neša dtuig 
namo bendrovei.

Aš neatstovauju socialistus ir 
man jiio nerupi. Nė socialistai, 
nė niekas nereikalauja švelni

us. dyką (lai antras jūsų

Atėjo gadynė, 
pastojo melu, o 
B?.! tik pais’i kai 
bolševikus yra 
šitokia mada.

Gaila, kad šie kapitalizmo
‘‘I riušsktinlojaj” ,<lovi Cicero j nes
Lietuvių Liuosybės Namo ben-■ begėdiškas įtarimas), tegul tik 

Bot čia eina nesinaudoja botoevikų “darbi- 
- ’ J ninku” partija. Aš pats nono-

Pažymėjau ra-' riti, nieko už dykų, lik jus bol- 
kad šio ševikai neprašykite nuo mus 

uba- 
viska c

drovės viršūnėje. L.. „ . ......... __________ —
reikalnsi dėl šios kultiirinėš įs-* ninku” partija, 
taigos gerovės, 
švdanuvy, nes mačiau, 
gaivalai daro blėdį ne socialia- puugŲ 
tams, bet pačiai bendrovei. Ne- gams, 
jaugi jų vienų pinigais išbūda
vote? Tenai sudėjome pinigus 
mes palys, musų draugai ir jų 
draugijos. Sis tylėjimas butų 
blėdį atnešęs Cicero lietuvių 
s volai n ės bend r< >vei.

Man nesvarbu, kas kontro
liuoja svetainę, bet yra svar
bu kaip kontroliuoja. Jei nori
ma svetainę palaikyti, tai rei
kia daryti biznis — randuoti 
visiems. Jei randuoti, tai reikia _ t • •
ir kainą nuo visų lygiai imli,i Kas, ką, kur, kaip ir 
ncžiiirinl kas nė rengtų, bile! 
užsimoka. Bet jei nuo vienų1 
imama daugiau, o nuo kilų 
mažiau, tai jau yra pamatas; 
sakyti, kad yra varoma žydiš-, 
kas biznis,

neprašyk i ki 
savo “profesijos” 
kuriems Hipi 

griauti, bet ne būdavot i.
Darykite gerą biznį su 

sybės .-velnine, bet vykite Jauk 
visus, kurie jums ir jūsų sve
tainei blogų lemia.

—Magnus.

Lino-

Pranešimai
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
PRANEŠIMŲ TAISYKLAS

MELROSE PARK lietuviška 
valgykla ponios J. Arolbak. Ga
mina labai skanius lietuviškus 
ir amerikonišku^ valgius.

1913 W. Lako SI.
Tel. 1710

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karė

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

6530 So. Robev St. 
Tel. Prospect 3926

ANT RENDOS pusė kriaučių sa
lios; šviesus, gražus storas, garu 
apšildomas, karštas vanduo žiemos 
laiku, pigi remia, gražioj apielin
kėj, labai tinkanti (lel barberio.

ANTANAS A. ZEBRA1TLS, 
6600 So. Claremont Avė.

SIULtMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS anl rendos dėl vai

kinų arba vedusiai porai be vai
kų. Reikalaujantis kambarį prašo
mas atsišaukti po adresu:

JONAS LITAS,
1510 S. 48 Ct., Cicero, III. 

Ant pirmų lubų.

Parsiduoda groseme ir im- 
černč. Biznis geras ir cash. Geroj 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, 
davimo priežastis palirsit ant 
tos.

2136 S. Halsted St.
vi e

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė su namu arba be namo. Labai 
gera vieta. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite j Naujienų ofisą po nume
riu Booc 427 arba pašaukite:

Lafayetle 6771

PARSIDUODA grosernr* ir deli- 
catesen krautuvė su 6 kambariais. 
Rerųla $45 j mėnesį. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. ,

5129 S. Halsted Si.

LIETUVOS BONAS
Dolerinis bonus $100 vertės. 

Reikia pinigų, turiu parduoti.
Tel. ASbany 5535

2621 N. Albany Avė.

PARSIDUODA Čeverykų krautu
ve su namu ar be namo; ta voras 
yra visas naujas, vertės $7,000 
Krautuvė randasi ant bizniavus gat
vės. Pardavimo priežastis — turiu 
kitą biznį. Norintis platesnių žinių 
atsišaukit P. B.. 2503 E. Davison 
Avė., Detroit, Mich,

NAMAI-2EME

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINU 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, J1L 
Phon® Seeley 1648

M. E. HUTF1LZ, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887
x- . ..................................—z

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYST^S

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

vėl kan- 
akmenio 

kapitalizmo, 
sužinoti, lodei 
tamsta tatai

žinau, bet bijau sa-

Bitidrovės komitetas nieke
lio neįgaliotas, sii'simislijo už
ginčyti kaip ką. Bet jam, ne
rupi ir jis prisipažysta, kad 
svetainė yra bolševikų ranko
se, kur anl pat smaigalio sto 
vi J. K. Danta. šią- žmogiukas 
yra buvęs ant įskilo ir po sta
lu: tvėre, griovė ir 
kinosi, kad neliktų 
ant akmens 
Jiems norisi Iii 
klausia: “ 
žinai?” Aš
kyli, kad jus tų žmonių nenu- 
linčiiiolumčtc. Na, jei suvedus 
5 žmones, kurie kalbėjo su jū
sų manadžerium J. Petraičiu, 
ar tada jus prisipažysite? Ko gi 
bijotės vadintis komunistais, 
kuomet ant jūsų prakalbų jus 
vadinatės* komunistų partijos 
nariais? Tai kur čia tas jūsų 
vadinamas ’ “biauriausis prasi
manymas”?

Jus sakote, kad svetainė vi
siems išrenduojama vienodai. 
Tai kam prašėte nuo socialis
tų komitetų $35? Juk jie kal
ba lietuviškai ir jus turėjote 
suprasti, kad nori (svetainę dėl 
rengimo prakalbų, bet ne ban
ketams. Kas jums yra mokė
jęs $35 už prakalbas? Jei ki
tiems randuojate svetainę už 
$15, tai kam po kelių kartų ir 
dienų derėjimosi paėmėte ne 
$15, bet $17? Ką jums kenkia, 
jei rengėjai ima po dešimtuką 
įžangos? Ką jus turite darbo 
su įžanga? Jus norėtumėte, kad 
sueitų visi jūsų triukšmada
riai ir padarytų triukšmą, ką 
jus keletą kartų esate padarę. 
Šokiams reikia atimti krėslus, 
bet prakal'bom už porą valan
dų laiko jus (Irystafe- reika
lauti $35. Ar jus esate koki 
Maskvos diktatorija, kad nori
te diktuoti organizacijom im
ti arba neimti įžangą? Nema
nykite, kad tik jus turite gaL 
vą ir smegenis, kad šiuo savo 
parašymu išsiteisinsite.

Ko gi rūstauja!i1, kad J. P. 
buvo pavadintas bolševikų dik
tatorium, kuomet patys sakote, 
“kad jis gerbia savus įsitikini-

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

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

talpinami pranešimai

KAMBARYS rendai prie ma- 
,žos šeimynos, su visais paran
kamais. Kreipkitės:

6337 So. Ar tęsiau Avė.
Tel. Republic 10590

U'.L lĮJI'^T.

REIKIA DARBININKŲ
apmokami.

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

3; Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa- ruj>i,ių ir tikčjhniškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant lluterijas), 
ir visokie pranešimai gulimi tal
pinti laikraštyje.

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

5. Apie kreditą reikia Iartis su 
Naujienų administracija.

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

(Jaunuolių Orkestro reikalu. Kurie 
paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J. 
Grušui arba tiems nuo kurių paėmėte, 
nes turim padaryti, atskaitą.

Kon. rengimo Komitetas.

Cicero Lietuvių IJuodybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $4(1.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šerininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę serus tai prašomi atsi
imti atisnešdami, rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

Amerikos Lietuvių Teatro kūrėjų 
sąjungos specialia susirinkimas 
įvyksta pirmadieny, gruodžio 15 
dieną, Mildos svet., Vaičkaus stu
dijoje, žemutinėje svetainėje. Visi 
nariai yra kviečiami susirinkti. Da 
bus priimami ir nauji nariai. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas parių susirinkimas įvyk? 
pirmadieny, gruodžio 15 d., 8 vai, 
vak., Mildos svetainėje. Maloniai 
kviečiami atsilankyti nariai, drau
gijų atstovai ir pavieniai asmenys 
užlnteresuoti musų veikimu.

—Valdyba.

LSS. 4 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradieny, gruo
džio 16, Raymond Chapel salėj, 8 
vai. vakare. Kviečiu visus draugus 
dalyvauti susirinkime.

—Organizatorius.

Savininkas turi parduoti 
greitai

Už $3500 nupirksite 
Naujp

2 flaty mūrinį namą
6 ir 6 kambarių, garu šildomas, 

įmūrytas apron plumbingas, sidabri
niai elektrai fixtures, platus lotas, 
plieno konstrukcija, bufetai, įmūrytos

MOTFRII i prosinimui lentos, tikro beržo trimin-
IVIVITjIvŲJ ga^ Jietaus maudynės,, baltai ename-

\ boti pečiai ir ice baksiai, netoli Gar-
REIKiA patyrusių moterų fjeld bulvaro ir visi parankamai. Par- 

prie skirstymo popierų atkarpų, /luošiu už labai pigia kainą, kitus pi-

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Mušti mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą J 
vienus mefus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted >SL, Chicago, III. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

Atsišaukite:
Rocco Rizzo and Co.
612 West Taylor St.
Tel. Monroe 3994

REIKIA jaunos 
moteries, mokančios 
bet i, dirbti re.stora.nte

Atsišaukit
1913 W. Lake 
Melro.se Park,

Phone 1740

nigus kaip rendą. įplaukų už šį na
mą į metus yi-rt $2040. Veikite grei
tai, nes jus neturėsite kitos tokios 
progos. Del tolimesnių informaciją 

[apie šį puikų namą atsišaukite asme- 
i niškai arba rašykite.

merginos arba 
. angliška; kal- 

už veiterką.

Pietrzylek Bros.
NAMU STATYTOJAI 

1647 W. 47 St.

St.
III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS pirmos 
sos barberys vakarais.

Simon KoAval
1726 So, Halsted St.

kle-

PARSIDUODA mūrinis na
mas su duonos kepykla, su vi
sais kostumeriais ir visom ma
šinom. Taipgi 3 (rokai. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Geroj 

(vietoj, didžiausia lietuvių ko
lonija Chicagoj. Savininkas pa
sitraukia visai iš biznio. Par
duos už žemą kainą, ar mainys 
ant namo.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Kreipkitės prie:

REIKIA 5 vyrų prie insurance 
pardavėjų, paimti į savo ran-( 
kas lietuvių distriktą. Atsišau- ( 
kitę:

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. IJalsteri St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

R. M. lYragovviek
1162 N. Clark St. Tol. Yards* 6891

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, vėliausios mados, geram 
stovyje, kai nauji. Yra grojiklis 
pianas, 3 šmotų šilkinis setas, 7 
šmotų riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 4 šmotų riešuto 
medžio miegamo kambario setas, 
divonai, lempos, Cousol fonogra
fas ir daug kitų dalykų. Parduo-t 
siu

PARSI DUODA bizniavas namas 
3 pagyvenimai; vienas 5 rui- 

o 2 po 4 ruimus; rendos neša 
irkti su m:i- 

Puvw. v.yra 
gerai, nereikės taisyti 

, Atsišaukit pas savi- 
antros lubos iš užpakalio, 

5—8,

ir atskirais šmotais.
5601 S. Winchester Avė. 

Įsi fl. front

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Restoranas ir 

Kotelis, su namu ir be namo. I 
Kampinis namas, 
$200,00 j mėnesį. 
$14,000.00.

2462 Blue Island Avė.

rendos neša
Kaina tik

PARSIDUODA restauracija, mai
šytų tautų apielinkėj. Biznis neša 
neblogą pelną. Turime parduoti, 
nes turime ė 
negalime spėti apsidirbti.

1 2600 W. 26 St.
Tel. Crawford 1109

dvi restauracijas ir
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ir 
mai.
$90 į mėnesį. Galima pirkti su n 
žai pinigų; kaina $8000? viskas y 
ištaisyta 
per 5 metus, 
ninką; ;
galima matyti vakarais nuo 
nėdėliomls visą dieną.

CHA S. PAŠKAUSKAS
4525 So. Hermitage Avė.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910
PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 

namas, 2—4 kambariai, elektra, 
gasas. vana, 2 karų garažas, ce
mentinė gatvė, pigiai, $5200, Brigh- 
ton Parke. Nuvešime jumis ten iš 
namų.

Tel. Lafayette 6271

PARDAVIMUI maža vištų farma, 
$400 jmokėti, nėra buainkų, 2 akrai 
žemes. Turi būti parduota tuojau. 
Rašykit savininkui.

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Bok 426.

PARDAVIMUI namas, 4458 So. 
Sawyer Avė., kampinis, mūrinis, 
naujas, vandeniu Šildomas, 2 ka

iru garažas, parduosiu pigiai arba 
mainysiu į koki mažą biznj ar na
mą. Reikia pinigų.

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

Musų Augštesneje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis i Kolegiją į dvyliką 
mėnesių.

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

Melro.se

