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Prezidentas prieš 
ginklavimąsi

Coolidge smerkia karinę 
džingų agitaciją

?
Sovietų Rusija protestuoja 

Jungtinėms Valstijoms
Prezidentas priešingas 
. laivyno didinimui

Nesutinka nuom,onėmi« su laivy
no sekretorium, ir smerkia 
skleidėjus neramių gandų a- 
pie karą su Japonija

Sovietu Rusija iirotestuoja 
Amerikai

ingi. Va|sdijų pakraščiu sar
gyba sava viltingai peržengus 
sovietų Rusijos teritoriją

W AS1IINGTONAS, gruodžio 
16. — Prezidentas Coolidge pa
sipiktinęs ta atkaklia agitacija 
už reikalingumą Amerikai stro
piau ir stipriau ginkluotis, ir tais 
skleidimais neteisingų gandų, 

kad buk Jungtinės Valstijos ne
pakankamai turinčios ausaugos 
jėgų jūrėse ir sausumoj, — ne
turinčios nė tiek, kiek joms lei
džiąs turėti VVashingtono trak- 
tatas^

Prezidentas ypač nepatenkin
tas skelbiamomis tam tikrų or
ganizacijų ir asmenų pasakomis, 
kad buk Japonija stropiai gink
luojantis ir ruošiantis karui,su 
Jungtinėmis Valstijomis* Ty
čia skleisdami tokias pasakas tie* 
.asmenys ir organizacijos reika
lauja, kad Jungtinės Valstijos 
neapsileistų, bet kad ginkluotus 
ir didintų savo laivyną taip, kad 
jis viršytų Japonijos jūrių jėgaš.
Primena, prie ko ginklavimos 

rungtynės privedė Europą
Prezidentas Coolidge primena, 

kad toki kurstomi gandai ir gą- 
zdinimai buvo vyriausia priežas
tis, dėl ko prieš karą visos val
stybės viena už kitos rungčio
mis ėjo besiginkluodamos, ir ta
sai jų besiginklavimas turėjo ne
išvengiamai privesti prie kata- 
trofos — prie baisiųjų pasaulio 
skerdynių.

Prezidentas sako, kad jeigu 
Jungtinėse Valstijose bus ir to
liau vedama kurstoma agitacija 
prieš Japoniją, jeigu Jungtinės 
Valstijos ims konkuruoti su Ja
ponija savo laivynų didinime, 
tai tikriausias to vaisius ir te
galės būti — karas tarp tųdvie
jų valstybių.

Laivyno sekretoriui gal teks re
zignuoti

Prezidentas visai nesutinka su 
laivyno sekretoriaus Wilburo 
nuomone, kad Jungtinių Valsti
jų laivynas esąs silpnas, ir yra 
priešingas jo paduotam Laivyno 
didinimo programui, nes tai bu
tų vėl pradžia ginklavimos rung
tynių ir sulaužymas traktatų. 
Prezidentas todėl nepritaria sek
retoriaus reikalavimui, kad bu
tų paskirtos didelės sumos lai
vyno statymo išlaidams, ir gal 
būt, kad dėl to laivyno sekreto
rius p. Wilbur turės iš savo vie
tos rezignuoti.
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IŠTEISINO LIETUVĘ DEL 
NELAIMĖS SU AUTOMOBILIUReikalauja, kad Lenkų valdžia 

neskriaustų amerikiečių padė
jusių savo pinigus Lenkijos 
bankuose

* 1

RAUPŲ EPIDEMIJA MINNE- 
A POLISE

CHICAGO, gruodžio 16. — 
Centralinė didžiausios Amerikos 
lenkų organizacijos “Związek 
Na rodo wy Polski” valdyba va
kar pasiuntė žemiau paduotą

KAIP VOKIEČIAI KOVOJA SU 
LIETUVYBE.

Chicago, III., Trečiadienis, Gruodžio-December 17 d., 1924

PRANCŪZŲ DAILININKO MANYMU TAI ESANTI TIPINGA "AMERICAN BEAUTY

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTV
Pinigai

LINČIAVO VAIKĄ

Gove-

I M

LENKAI PRIŽIŪRĖS SAVO PI
NIGŲ LIEJIMO AMERIKOJ

šiandie saulė teką 7:11, lei
džiasi 4:20 valąndą.

Vakar temperatūra vidutini! i 
siekė 390 F.

WASHINGTON, gruod. 16-*- 
ketvirtį

Lenkijos sidabrinių pinigų lieji
mo Philadelphijos monetinėj 
Pirma isdabrinųi dviejų zlotų 
partija, gauta Varšuvoj spalių 
mėnesį, buvo nepatenkinama.

LONDONAS, gruodžio 16. — 
— Daily Mail žiniomis iš Kairo, 
Britų aukštasis komisaras Egip-

WMį

America Chedister, aktore, vaidinanti viename Nevv Yorko teatrų. Garsus franeuzų
i n-
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portretistas Piene Tartou sako, kad ji esanti gražios! Amerikos moteriškės tipas, ji esanti 
teligentingai graži.”

The Fitet and Gredtes
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Reikalauja pakeisti rinkimu 
įstatym?

VVASH1NGTONAS, gruodžio 
16. — Senatorius Hiram John
son (rep., Calif.) šiandie įnešė 
rezoliuciją, kuria jis reikalauja 
pataisyti konstituciją taip, kad 
prezidentas butų renkamas eiek- 
torių dauguma, o ne didžiuma.
Musele Shoals atiduoda priva- 

čams kapitalistams
i WAįSHINGTONAS, gr. 16.— 
Senatas šiandie pasisakė už tai, 
kad Musele Shoals butų perleisti 
privatiniamą kapitalistams nau
doti.

Šeši žmonės žuvo gaisre 
New Yorke

No. 301

Iš Klaipėdos Krašto

MASKVA, gruodžio 16. —- 
Sovietų užsienio reikalų komi
saras čičerinas pasiuntė Jung
tinėms Valstijoms aštrią notą, 
protestuodamas dėl Amerikos 
karininkų peržengimo Rusų te
ritorijos.

Dalykas toksai. 1920 metais 
Jungtinių Valstijų pakraščių 
sargybos laivas Baer, kurs be 
davimo pagalbos kitiems pavo
juje atsidurusiems laivams už
siėmė taipjau ir rinkimu geo
dezinių žinių žiemiuose, buvo 
nuplaukęs į Čukotsko pusiau- 
salį, Emmos įlankoj, čia to sar
gybos laivo oficierai įtVirtino 
žalvario lentą su tokiu; para-
su:

A “Jungtinių Valstijų geodezi
jos matavimai • Magnetinė 
stotis Naikinimas baudžia
mas $250 pinigais arba kalėji
mu.”

Kalibamasai pusią usalis pri
klauso ne Jungtinėms Valsti
joms, bet Rusijai, ir ta ameri
kiečių laivyno kariškių įtvirtin
ta čia lenta su tokiu parašu > » 
pateko į sovietų rankas ir iš
šaukė rusų protestą. Savo pro
testo notoj Jungtinių 
valstybės sekretoriui 
čičerinas sako:

“Toks darbas yra 
teisėtas. Atsakomusai

Valstijų
Hughes’ui

i

visai ne- 
valdinin- 

kas, matyt, nesugebėjo atskirti, 
kur baigiasi jo paties teritori
ja ir kur prasideda kita suve
rene valstybė.”

čičerinas pareiškia, kad jei
gu atsikartotų dar panašių ne
autorizuotų karo laivų vizitų 
ir laužymų sovietų respublikos 
teisių, Maskva pavartosianti 
grieštų priemonių padaryti tam

Amerika nieko neatsakysianti 
j čičerino notą

Amerikos lenkai dėl savo 
depozitų Lenkijoj

- įf.

-Grūmoja nužudyt Britu 
komisarą Egipte

Valstybės pajamos mo 
kąsniais šiemet - 
$1,224,000,000

NĖW YORKAS, gruodžio 16. 
—Anksti šj rytą Penktojoj Avė. 
sudegė dideli gyvenamieji na
mai. Kiek yra žinoma ugny ŽU
VO šeši asmenys, tarp jų pen
kios moterys. Kiti trys žmonės 
buvo skaudžiai apdeginti.

te, p. Allenby, gavęs praeitą pir- už šį paskutinį metų ketvirtį 
madienį laišką, kuriame jam j valstybės iždas surinko iš žmo- 
grumojama mirtim- Laiškas pa-ipių pajamų ir pelnų mokesniais 
sirašytas “Juodoji Ranka.” 1336 milij 

Daily Telegrapho korespon- ‘ 
dentas Kaire praneša, kad didelė 
didžiuma Britų ir kitų svetimų- 

kablegramą Lenkijos prezid^n- jų valdininkų Egipte nusitarę 
tui Voiciechovskiui, taipjau mi-* ateinantį balandžio mėnesį atsi- 
nisteriui pirmininkui Gra?b»kiui. sakyti tarnybos ir apleisti Egip- 
o kablegramos kopiją dar Lenki- tą. 
jos atstovybei • Washingtone.; 
Valdyba reikalauja, kad Trenku 
valdžia teisingiau valiorizuotų 
Amerikos lenkų depozitus Len
kijoj ir apsaugotų juos nuo žlu
gimo- Kablegrama skamba: 

“Ekscelencijai W- Grabskiui,

DANV1LLE, 111., gruodžio 16. 
— Prisaikintųjų teismas vakar 
paliuosavo nuo atsakomybės lie
tuvę Oną Eringienę, kaltinamą 
dėl užsimušimio tūlo Harry Ne
viliok), iš Catlin, III.

Ona Eringienė buk buvus par
davus Neville’ui degtinės, kurs 
pasigėręs ir, girtas važiuodamas, 
automobiliams susikulug užsimu
šė. Tai buvo dar birželio mėne
sį.

“N. Tilžės Keleivis“ rašo apie 
tai, kas atsitiko per lietuvių 
koncertą lapkričio 16 d. Kau- 
kiemio miestely, prieš kuri iš 
anksto sukurstė vokiečius gy
ventojus laikraštis “Niederun- 
ger Tageblatt”.

Po dviejų metų Tilž. Giedo
tojų Draugija vėl sumanė su
ruošti koncertą vakarėlį Kau- 
kiemy. Vakarėlis įvyko žadė
tąją dieną. Jo programoj bu
vo keletas muzikos dalykų, ke
letas dainų nekalčiausio turinio 
ir vaidinimas.

Tuo tarpu troboj prieš salę, 
kur buvo koncertas, susirinko 
jaunesnių ir senesnių vokiečių 
būrys, kurie ėmė savo dainas 
dainuoti, bet ištikrųjų taip rė
kavo, kad koncerto) salėj buvo 
aiškiai girdėt. Norintieji patekt 
i koncertą turėjo įeiti pro 
triukšmadarius: čia vokiečiai 
kiekvieną praeinantį lietuvį ko
vojo kokiais išmanydami žo
džiais. Del tos priežasties daug 
norėjusių palėkti koncertan 
nuo to turėjo atsisakyti. Prieš 
dainuojant paskutinę dainą 
staiga užgeso salėj šviesa: 
triukšmadariai nutraukė elekt
ros vielas. Per 10 min. elektra 
buvo pataisyta, bet ji tuoj vėl 
užgeso, ir taip kelis kartus. Ku
rį laiką teko vaidinti prie ki
šeninių lempučių. Keli vyrai 
stojo elektros vielas saugoti, 
bet ir tai nepadėjo: vielos bu
vo susprogdintos naujoj vie
toj, sušvito supyškėjo salėj ir 
visas nęmas paskendo tamsoj. 
Buvo pašaukta policija, susi
barta su salės savininku, bet 
tai nieko nepadėjo ir’ vaidini
mą teko nutraukti.

Taip vokiški “kultūrtrege
riai” kovoja Prūsų Lietuvoj su 
lietuvybe!

jonus dblerių, o per vi
sus siuos metus—$1524,000,000 
(1,524 milijonus dolerių), t. y.\ 
16 milijonų dolerių daugiau nei 
praeitais 1923 metais.
Lietuva atmokėjo Amerikai sko

los dalį ~ $90,41)0'
Valstybės iždas gavo taipjau 

dalis skolų, sumokėtu užsienio 
valstybių: Didžiosios Britanijos, 
Suomijos, Lietuvos ir Vengrijos. 
Did. Britanija sumokėjo $91,- 
655,000, o kitos valstybės, einant 
skolų fundavimo sutartimis, su
mokėjo pusmetinėmis dalimis 
šiaip: Suomiai $17,9325, Lietu
va $90,540, ir Vengrija $38,693.

MINNEAPOLIS, Minn., gr- 16. 
— Per pastarąsias dvi dienas 
čia mirė raupais šešiolika žmo
nių. Sveikatos /departamento 
žiniomis naujai susirgę dar vie
nuolika žmonių.

VARŠUVA, gruodžio 16. — 
Lenkų vyriausybė siunčia Ame- 

Lenkų Respublikos Premjerui, rikon savo atstovą prižiūrėti 
Varšuvoj, Lenkuose.

“Centralinė Zvviązku Narodo- 
wego Polskiego Valdyba, eida
ma įvykusio 1924 m. rugpiučio 
mėnesį Filadelfijoj 24-to Seimo 
nutarimu, 200 tūkstančių savo 
narių vardu prašo šviesiausios 
^Respublikos Valdžios, kad ji tei
singai valiorizuotų pinigus, len
kų išeivių Amerikoj kruvinu 
prakaitu uždirbtus ir pasiųstus 
į lenkų valstybines įstaigas kai
po depozitus. Neleiskite, kad 
lenkų liaudis jaustųsi savo Tė
vynės nuskriaūsta. 
kitę nuoširdumo ryšius, 
riša išeiviją su Tėvyne.”

Kablegrama pasirašyta orga
nizacijos prezidento, sekreto
riaus ir iždininko.

[Nemaža Amerikos lietuvių 
taipjau yra savo “kruvinu pra-• 

i” depozi- 
tavę Lietuvos bankuose, — de- 
pozitavę ypač dar Vokiečių mar- 

Jkių kursavimo Lietuvoj metais. 
Dabar, Lietuvos piniginių viene
tų keitimo litais įstatymo pro
jektu, tie Amerikos lietuviai už 
savo dolerinus gaus, matyt, lie
tuviškus centus, — jeigu apla
mai ką gaus, kadangi kai kurįe 
Kauno bankai smuko.]

ORFIS

Konferencija Tarpžeminip 
Jūrių klausimu

ROMA-, gruodžio 16. — Fran
ci jos delegatas Tautų Sąjungos 

i Tarybai, Aristidas Briand’as, pa- 
^ian-'reįš^ ^a(| greitu laiku įvyk- 

reikia jaukti sianti konferencija Ženevos nu- 1 t -o —- - - . - X : • • « -a « ■ m v • • « i

PEORIA, III., gruodžio 16. — 
Praeitą naktį Princetone sudegė 

.vidurinė mokykla. Nuostoliai 
'siekia apie 400,000 dolerių.

N1LES, Ohio, gr. 16. — Vakar 
čia areštuota dar vienuolika ku- 
klux-klaniečių, kaltinamų dėl da
lyvavimo įvykusiose čia lapkri
čio 1 dieną klaniečių riaušėse. 
Tuo bodu iki šiol areštuota vi
so 39 klaniečiai.

guuodžiio kaitu uždirbtų pinigų
16. Iš autoritetingų šaltinių 
sužinota, kad Valstybės depai’-, 
ameritas nieko neatsakysiąs į 

sovietų užsierm komisaro či
čerino notą.

Sakoma dar, kad kalbamoji 
enta su parašu buvus įtvirtin
ta Čukotsko pusiausaly tuo 
metu, kai tą pusiausalį kontro- 
iavus Čitos valdžia, arba taip 

vadinama 
publika,” 
Valstijos 
formalių 
nia tatai

“tolimųjų rytų res- 
su kuria Jungtinės 

tuomet turėjusios 
santykių. Su jos 
ir buvę padaryta.

ne-

NAUJAS JAPONIJOS AMBA
SADORIUS AMERIKAI 

—... 4
TOKIO, Japonija, gruodžio 16.

— Oficialiai pranešama, kad už- 
reikalų viceministeris

STOKHOLMAS, gruodžio
— Švedijos socialistų premjeras 
Hjalmar Branting, kuris jau ku
ris laikas sunkiai serga, dabar^sienio v^*^*^*^
jaučiasi kiek gėriau, tečiau jo Tsuneo Matsudaira tapęs paskir- 
sveikatos padėtis vis dar labai tas naujų Japonijos ambasado

rium Jungtinėms Valstijoms.bloga.

Chicago ir apielinkė. 
die apsiniaukę, i 

■sniego; šalčiau; stiprus šiaur- siginklavimo ir Tarpžeminių ju- J 
Sutvirtin- j vakaris vėjas. • Irių klausimu. Konferencija vei-Į

kurle xr..i.... *_____kiaušiai busianti laikoma neit-
raliame kratė.

EX-KAIZERIS — UBAGAS, 
GAUNAS TIK $12,000,000 “IŠ

MALDOS” MĖNESIUI

B ER LINAS, gruodžio 16. — 
Buvęs Vokietijos kaizeris Vilius, 
kurs jdabar gyvena Jttr&m'iirįe 
Holandijoj, j įvairių labdarybės 
draugijų prašymus pašalpos at
sako, kad jis jokių dovanų nie
kam nebegalįs teikti, dagi kalė
dų dovanelės negalįs kam nors 
padaryti, kadangi patsai esąs vi
siškai beturtis. Iš Prūsų valsty
bės jis gaunąs “išmaldos” tik 
12,000 dolerių per mėnesį.

Pinigai Pasiųsti iki 20-los 
Bus Išmoksti Prieš Kalėdas

PINIGU KURSAS-------- - - .• •
Vakar, gruodžio 16 d., užsienio pi

nigų ne u.ažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigai^ šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . $4.68
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frąnkų ....
Italijos, 100 lirų .............
Lenkijos, 100 zlčtų *..........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markių ..
Suomijos, 1100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

-------- -- Y -------------------------------

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon 

y - ** — * -

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 "
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 mynos namus. Ugny žuvo pat- 

ceiųtai pašto išalidų už kėžniĮ siuntini. saj šeimininkas Hoopes ir jo dvi 
«n?unt<lZtauU 60dukters, 10 ir 14 metų.

NEW YORKAS, gruodžio 16. 
- Praeitą sekmadienį prasidė
jus stipriam šalčiui, New Yorke 
kilo daugybė gaisrų. Per porą 
dienų buvo 96 gaisrai mieste, 
šimtai /.inonių liko be pastogės 
ir materialiai gaisro padaryti 
nuostoliai siekia Uoli per milijo
ną dolerių. , '

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

NASHV1LLE, Tenn., gr. 16. 
Samuel Smith, 14 metų vai

kas, negras, praeitą šeštadienį 
per pašovė krautuvininką Eastwoo- 

Naujienas Lietuvos litų kursas skaė dą, bet ir patsai buvo pašautas 
ir nugabentas ligoninėn.

$5.50 da maskuotų žmonių praeitą 
’ĮĮ naktį įsiveržė ligoninėn, išvilko i 
31,00 Jauna negrą laukan ir pakorė- 
41.251 ‘
51.501 ,p _
61.751 Trys asmenys žuvo ugny
72.00; ------------
82.25| TETONIA, Idaho, gruodžio 16. 

10*" 75 —Gaisras sunaikino Hoopes šei-

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 
bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geri aus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus. s

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago OI.
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Iš Nnw Yorko padanges
Amalganieitų Unijoj. — Bedar

bių fondas.

šiuo klausimu New Yorko 
organizacija gana susirupinus 
ir deda daug pastangų, kad Be
darbių apdraudos fondas, pa
našus i Chicagoj jau gyvuojan
tį fondų, butų galima įsteigti. 
Bet darbas eina gana lėtai. 
Žmonės tam visai nenori pri
tarti. Apie trejetas savaičių 
tam atgal buvo sušaukta dirb
tuvių pirmininkų susirinkimas, 
(lietuvių įvyko atskirai) kur 
atatinkami Unijos darbuotojai 
davė pranešimų, kati minimojo 
fondo <ia.r>l>as. einąs prie ivž- 

baigos. Dirbtuvių pirmininkai, 
atsisakė užgirti fondo reikalu 
pranešimą ir iškilo pasiprieši
nimas. Susirinkusieji dirbtu
vių pirmininkai pareiškė, kad 
jie norėtų matyti mjnimalę al
gų normą ir darbo gamybos 
normų pirma nei Bedarbių' Ap
draudos Fondų, nes už pirmuo
sius klausimus ir streikavom 
šių metų pavasarį. Po šitokių 
pareiškimų kuo ne, visi dalyviai 
sukilo ir apleido - svetainę pa
likdami lik didesniuosius virši
ninkus. . šitoks dirbtuvių pir-: 
miniakų pasielgiriiifs sustiprino. 
Bedarbių Fondo idėjos prieši
ninkus visose dirbtuvėse.

nistai bandė kelti “revoliuci
jas” prieš ‘kapitalizmą”, o 
Amerikoj norėjo sukelti “revo
liucijų prieš Unijos ‘kraugeriš
kus viršininkus”. 22 d. lapkri
čio komunistų 'lyga sušaukė 
‘milžiniškų” susirinkimą Neftv 
Yorke Cooper Union svetainėj, 
“kad užprotestavus pijieš Uni
jos viršininkų pastangas pa
kelti narių savaitines duok
les”. Bet kadangi “unijos vir
šininkai” dar nebuvo nei svars
tę apie pakėlimų narių duok
lių, tai šitoji komunistų “revo
liucija” iššaukė didelio pasi
piktinimo ir pas komunistams 
palankius viršininkus. O juo 
labiau, kad į Unijos reikalus 
maišosi pašalinės organizacijos 
(I-yg-a.). tai tas ir neg-ali Įšilti 
pakenčiama; jok šis reikalas 

priklauso išimtinai Unijos sky
riams, protestuoti ar ne pro- 

testuoti, o ne komunistų ly

gom ar kitom kokiom pašali
nėms organizacijoms. Nekuriu 
Unijos skyriai priėmė rezoliu
cijas, kad organizacija imtų 
naga n “revoliucionierius” už 
kėlimą betvarkės organizacijoj, 
žada būti tyrinėjimas ir ncku- 
rie pašaukti prie atsakomybės*. 
Lietuvių lokalo Pildančioji Ta
ryba ir prisidėjo prie tos “re
voliucijos” ir smalkiai garsino 
komunistų šaukiamą susirinki
mų. Kuomi > užsibaigs— pama
tysi m,—r A, P. Serbas.

Mrs. MI6HNIEVICZ - VIOlKOfc
AKUŠEREA

8101 Su. Haisted St., kumpas 31 g a t

JIEšKOJIMAS

J ieškome žinių apie Antaną, 
Petrą, Pranciškų ir Joną Pau
žų, paeina, iš Mariampolės. Kiek 
metų atgtl gyveno Cleveland 
apielinkėje. Giminės Anglijoj 
nori susinešti.

Lietuvių Ii i u
Foreign Language
Information • Service,
119 West 41st St.,
New York City. ‘

■ .ta

Merginos—Jūsų
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo ju 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti mvo plau
kus ir galvos odą Svariojo ir svei
koje padėtyje.

ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per m vai te ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 66c. aptielooao. arba uk 76c. 
prisiunčiazne ssfcAd'laa.ft 1A <3Irk*tiA-vfiw.

F. AD. RICHTER A CO.

1M414 S«, MbSt., BnUte, K.T. z!

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuois. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ųž dyką pata
rimas, da. b ki
tokiuose reika-
tuose moterims 
ir mergiuoma, 
kreipkite o ra
site pagalbą;

Valandos nuo

nuo

—...... ••• ....
l—R—i i ■

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

I .

Atakuoja HHmąną
RODYKLĖ No. 26

Lietuvė i 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo še* 
mininkė ir motina.

I

Rašo Išabelle Kay • ■’ ? 1
šeinvyninko Anterikoj*/.visados -.trokšta gauti patari-

Šitose skiltyse kas savaitę tilps;' straips- inrlAtY)ii.Q Irrvznni f pa!v*»»■»Lzm’

At turit silpnas akis? [
galvų?Skauda

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.

Nedėliomis tiuo 10 iki 12
3333 So. Haisted St.

t II L ■■ ■ .X I .... .n. —

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

,3. '
Dr. J. M Chrzan

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble Sf.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz.

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote-' 
rims prie gimdy-, 
mo kiekviename 
atsitikime. TeL 
kiu ypatišką pri-; 
žiūrėjimą.. Duodu 
pątarimus mote
rims ir merg*. 
npms dykai.

'3113 South 
Hateted St.

- 1. ■ , 1 ui .l.Rl

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

ANT, NAUDOS. k

S. L. FABIONAS Cb

^DR. HERZMAN-®
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipą patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moteinj 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 7:30 vai. vakare.

( Dienomia:
. J 8110., NaktįTelefonai. j Drexel Q9č0

Bbulevardi 41M 
3410 So. Haisted St.

Val.i 9-10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Speciak Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas*

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriikų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS 1 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2

809 W. 351h SI., Chicago |
Tel. Be- ievard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir T 
• Parduodam Laivakortes. • Jį 

ww 11 m i m f

K. GUGI3
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 

Tel. Central 4411. V»l. kuo 9-6
Gyvenimo vieta;

8323 So. ttalsted St.
T«>1. Boulevard ISIS!

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. Įtiek-
riini vakarą, ilskyms ketvergi.

Nedilionais nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir. nedėlios rytąi 
3335 So.' Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir 'Yards 6894
Panedėiid vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai,-Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų-1 ir 2’ morgičiams.

Tuo patim klausimu vejįąu 
buvo sušaukta visų skyrių Pil
domųjų Tairybų susirinkimas, 
kur dalyvavo ir prez. Hilman. 
Prasidėjo diskusijos fondo rei
kale, bet jos iškrypo į pudlimo 
ant prez. Hilmano politikos.' 
Kalbėtojai kaltino jį daugiau-' 
šia už tai, kad jis pataikančia-' 
mas visokiems politikieriams,1 
daugiausia komunistams,, pri
vedė organizacijų prie nepa-1 
geidaujamos padėties. Disku-' 
sijos buvo ilgos ir karštos, bet 
Bedarbių Fondo reikalu neprti-' 
eita prie jokio rezultato. Lap
kričio 28 d. buvo sušaukta ki-

Viri.no Receptas
Kožna šeimininkė turi mokėti kep

ti gęrus pyragus. Sekantis receptas 
prigulės kaip jį apdirbsi kad turėtų 
tinkamą skonį. Pamatysi kad sykį 
padarius šį pyragą visi namiškiai jį 
pamėgs.

ALMOND TORTAS
'2 puoduko evapoated pieno
*2 puoduko kiekių trintų, arba 

smulkiai sutrintų ir išsijotų kie
kių šmotelių

2 šaukštukai kepamo pauderio
*2 puoduko kapotų almondų
2 šmotai šokolado
1 puodukas lupaus cukraus
*/2 šaukštuko maltų gvazdiku
*2 šauktuko maltų cinamonų
3 kiaušinių tryniai
3 kiaušinių baltymai.
Sudėk krūvą kreklų miltus, kepa

mą sodą ir kapotus almondus. Pas
tas susirinkimas (UO pačiu rei
kalu, bet ir šis buvo be jokių 
pasekmių: į susirinkimą priėjo 
tiek, daug pašalinių Unijos na
rių ,kad jokių tarimų negalėjo 
daryti. šitame susirinkime 
kalbėjo vien tik prez. llilma- 
nas ir savo kalboje smarkiai 
puolė ‘kairiuosius”, pareikšda-

kui dadėk šokolodą, cukrų, priesko
nius ir supilk j tai kiaušinių trynius, 
gerai suplaktus. Išplak evaporated 
pieną ir gabaus suplakus supilk kiau
šinių baltimus. Sudėk mišinį į gerai 
taukuotą pailgą bakano skauradą iš
dėtą popiera, ir kepk apie 25 minu- 
tus vidutiniškame pečiuje. Duok pa
prastai kaip pyragą apteptą šokola
do košele; arba galima duot kaipo 
pinigą su evaporated pienu išplaktu 
ir pasaldintu ir uždarytu su vanila 
ir apdulkintą cinamonu.

mas, kad jau mes. girdi, per 
toli s.u jais ėjome. Smarkiai Virtuvės Reikaluose

puolė komunistus už nesenai 
įvykusį “protesto mitingą”, ku
rį 'buvo sušaukusi komunistų

Darant meringuc pajus, turit dadėt 
šaukštuko kepamos sodos kad tas 

meringu© nenubėgtų per pajaus lukš
to kraštus.

Lyga protestuoti prieš kėlimų 
Unijos narinių duoklių. Ką ko
munistai gavo šitame susirin
kime nuo Hilmano, tai jie nie
kad to nesitikėjo. Mat, pirma-' 
mc susirinkime Hi'lmanas ga
vo vėjo nuo susirinkusiųjų už 
jo “flirtavimą” su komunis
tei >, lai šitame susirinkime jis 
“pasitaisė”. j

Komunistų “revoliucija” į 
Lapkričio mėnesis pasirodė 

kaipo komunistinių revoliucijų 
sezonas. Kitose šalyse komu-

........................ ' . ............ 171 ■■

šutinant aprikotus dadėk žiupsnelį 
sodos į juos. Tada nereikės dėt tiek 
daug cukrau jų užšaldymui.

Keturi puodukai miltų lyginasi vie
nam svarui.

Kad vaisių sultįs neišbėgtų Į pečių 
kada darai vaisių pajus, damaišyk 
šaukštą kukurūzų krakmolo į vaisius 
kada jau cukrus būna sudėtas. Tas 
sutirštins skystimą tiek kad jis ne
galės ištekėti.

Nuvalymui alumino indų ir puodų 
prie kurių prikepa maistas naudok 
medinį drapanų prisegiotojv nugram- 
dymui. Jis nesuraižyt alumino. 
... t ...  - .......... u. — ........ n ... .... ■

MES REKOMENDUOJAME
Boidcn’s Evaporated Pienas yra 

geriausias pavaduotojas reguliariam 
pienui ar grietinei) Tik atmiešk Bor-

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui baltų langų užtraukalų 

iškrakmolink juos dadejus borakso į 
krakmolą ir paskui išprosyk juos iki 
kietumo. Jeigu užtraukalai yra spal
vuoti numaliavok juos geru baltu lia- 
keru. Kaimyniškoj maliavų krautu
vėj rasit tokio liakero (shellac). *.

Langus kilnojanti šniūrai ilgiau 
laikys jei išvaškuosit juos sykį į. me
nesį. Nuo to ne tik jie ilgiau laikys, 
bet lengviau langai atsidarinės. Ne; 
naudokit taukų ar tepalų kurie turi 
druskos, nes druska naikina šniūrą.

Kalbant apie sidabriniu daiktus 
namuose reikia dalint juos j dvi gru- 
pi: — Kasdien'naudojamus ir pagra
žinimui laikomus. Valant sidabrinius 
daiktus reikia valyt vienu laiku visus 
naudojamus valgiui, o pagražinamus 
užtenka nuvalyt laiks nuo laiko.

Jeigu ištepsi paprastą aliejuotą po- 
pierį su lygia dalim varnišio ir mo- 
liasų, turėsi ncnų(Tdingą musėms su
lipti popierą.

Grožės Patarimai
Užtrintas kojas galima išgydyt ke

letu būdų. Ka'dangi uncija išvengi
mo vertesė svaro gydymų, reikia dė- 
vėt čeverykus kurie tinka ant kojų ge
rai. Geriausias naminis būdas su
minkštinimui popadinių sukietėjimų 
yra pamerkiant kojas 15 minutų kar
štame vandenyje kasdien, kur indet 
porą šaukštukų sodos. Nušluostyk 
kojas sausai ir trink skaudamą vietą 
numikos akmenėliu iki pasieksi mink
štą. odą. Uždėk viskį cold cream ant 
vatos prie žaizdos. Tą reikia daryti 
ryte ir vakare.

Y pa tiška Sveikata
Kožnas žmogus daro gero sau ir 

visuomenei bandydamas užsilaikyt 
sveikiausia kaip galima. Musų atsa
komybės prasideda namie. švarus 
namai, švarus kiemai, švarios gat
vės — bet svarbiausia viso, .švarus kū
nas. Kūną reikia turėt švarų ne tik 
švarus iš atiko, bet ir sveikas iš vi
daus. Geriausias būdas užlaikymui 
sveikai tai vengimas nevirškinimo. Tą 
galima padaryt protingai pasirenkant 
valgius. Maišytas valgis — su ne- 
pordaug mėsos ir su vaisiais, daržovė
mis, gludais ir pienu — nėra tai vi
sų naudojamas — bet nevirškinimą 
beveik visi turi. Galit to išvngti pa
sirenkant tokius maistus kurie sutin
ka su jūsų skilviu.

SEKANČIUS PRODUKTUS:.
dcn’s Evaporated Pieną su lygia da
limi vandens ir naudok jį taip kaip 
bonkos pieną.

Sol Ellis and Sons
2112-14-18-20-22 So. State SI.

■ z

Vakarinėj pusėj gatvės
Telefonas: Victory 2454—4356

K

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

Mes suteikiame visų namų, apšildymų apskaitliavimų be jokių iškaščių.
Musų atstovai ir apskaitliuotojai kalba jūsų prigimta kalba.
Atvažiuokite į musų krautuvę ir persitikrinsite nepaprastai žemomis 

miteų tavorų kainomis. x»

likusių čielų akinių stiklų.
Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant PJatt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 lyto iki 10 vakare

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jhsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmas žen
klas krupo. Jis ateina kaip šūvis ir 
turi būt gydomas tuojau. Pasivėlini- 
mas yra pavojus. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalins krupą į 
penkioliką minutų — be vėmimo. Re
komenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. 50c. butelis — vertas $50.00, 2 
vai naktį.

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurioj 'kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iŠ priežasties negeros 
egzaminacijos ir toęlel negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko i musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzamiDuosi
me ii< suradime tikrą priežastį jūsųii/ suraidme 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 - Kay
J*- aparatas yra vic-

‘ M nas ’š geriausių 
mieste, su jo pa- 
Kolba galime gerai 
jumis išegzami- 
Duoti, be jokio

jumis išegzaminuoti, be jokio jums
trubolio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują‘ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra įčirš- 
kiamos tiesiai j kraują, ir jos greita: 
išgydo ligoiiį.

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

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzammacija ir mielu 

spaudimu krauju DYKAI. Maloniai 
pasiniatome su kiekvienu pacientu. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yrą pavojingas.

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

Tukstąnčids/ kenč^mčių iŠgydeme 
Musų kaintfy yra lalįai ženioą.' Ątejki- 
te iri^bf^tlkrinsite.' ’ 'S

The Pęoples Health Institute •: 
\ DR. GIĮ^L, Specialistas

40 N.AVells St., kam d-' WashingtQn ^t.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

i p jjjėtnyčiuj. ųuu 9 rytp, iki 6> vakare^ 
Utarninke, ketverge ir suhatdj'nuo 
rytu iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventfe 
mis nuu 10 ryto iki 1 vai, po pietų.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Ave^ 

CHICAGO, ILL.

iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1Q valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2888

— ■ ..... -............................ „V

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažų iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tani žmogui. O 
tuo tarpu ga1-but toks pat už
metimas yra daromas iri jums.

Literine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
miku pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales.— tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš-

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 ‘ centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pliarmacal Co.» Saint 
LoSi, U. S. A.

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

■ DR. M. j. SHERMAN T
Specialistas 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

i111..........................................................

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS’

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

iki 2 vai. po piety

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas t 8103 So, Haisted Stn Chicag* 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. No 
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandas: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 Iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 80. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GIPYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Ava
LąfjąyHto 4144!

Dr. Benedict Aron

Fraiicuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odo<, ekronii- 

/ kų Ir slaptų Ilgų
Gydo 8u pagalba naujausių metodų

* X-Ray Spinduliai

Ofisas 1890 So. Ashland Avė, ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj rfho 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr J... W. Beandette

J. P. WAITCHES
Advokątas

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 OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

;ki 9; Subatomis visą dieną; Švėn
omis iki pie.tų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
'ojimo apstraktų ir padarymo 

traktų, dokumentų ir visokių 
P^Nfirių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. neo 9-6 .

3301 S. Haisted SI., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedilio ir

Pitnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis i išlygomis.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

W. YVanhingtun St., Romu 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 West 22 Street

69

Ofisus 3801 S. Kcdzie 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.

r..........
Jei abejoji akimis, pasiterauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Optometrist

'fcI. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Avė. 
KnnipaH 47-toH ant 2 

lubų

Tel. Dearborn 90E7

Telephone Roosevelt 9090
Nąmij Telefonas Canal 1667

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StT Jloom 530 
TeL Central 6390

Vak. 1223 S. Haisted St., Ckicai 
Tel. Yorda 4681

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS ' " 

i
Ofbaa vidurmieatyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG, 

77 W. Wa8hington St. 
Cor Washington £ Clark

29 So.

Cbicago

Namų Tel.: Hyde Park 8396

4MKUM

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Wasbington St. Room 911 
Tel. Central 620(1

I ( Cicero Utarninkn vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 6036 
Ant Bridgeporto Sėt odoj nuu 
6r8 y. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.

‘ 3236 S. MHeted St. '* HoęL 6737
L. , • ■

J

Viri.no
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Kuomet žmogus 
suareštuotas

ir
’ ji'»

Šis žnuieus Rff'a »'"> •'S'’ Balsam— pne pagelho.s spindulių . . „“Linimentų Karalius
Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk

stančiai sako kad pagelba via tikra nuo REUMATrZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

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

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

*

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Overkolus Ff siutus padarom Jciip 

tik norit. Turim didelį pasirinkimą 
vėliausių madų rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavhnns mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o busite uŽga- 

/ ' nėdinli.

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

Tel. Canal 7031

ELEKTRA

Ką daryti, kuomet žmogus 
Juareš'l uotais.? Tali klausimas, 
kuris gal užinteresiios visus, 
kurie su tuo dalyku neapsipa- 
žinę.

Kiekvienas prasikaltėlis gali 
būti s'.iiarešluotas. Ir ne lik 
prasikaltėlis, nes policistas ga
li suareštuoti asmenį, kuris ne
aiškiai elgiasi. įstatymai nu- 
i-lalo baudžiamus prasikalti
mus. Prasikaltimai yra įvai
rių laipsnių svarbumo žmog
žudyste yra' aršiausias prasikal
timas, tarp kitų yra užpuoli
mai, apvogimai, ir 1.1. Kaiku- 
riose vietose peržengimas vie
tinių reguliacijų yra prasikalti
mas.

P agA (i d a 11 j a n t su areš t a v, i m ą 
kokio nors asmens reikia nu
eiti į sudžią (laikos arba poli
cijos, arba pas. panašų virši
ninką) papasakoti jam visus 
faktus, užvardinti' žmogų, kurį 
nori kad suareštuotų, ir pri
slegi i, kad visi faktai teisingi. 
.Jeigu tai, slidžios nuomone, 
yra prasikaltimas, tai išduos į- 
sakymą ((varai)tą) suare.šItu'olL 
žmogų, 'tas įsakymas leidžia 
policislui, policijos tarnui ar
gu kitam valdininkui suareš
tuoti įvardintą asmenį.

Policistas arba kitas viršinin
kas phima įsakymą ir suima į- 
vardintą asmenį. Policistas ga
li vartoti antrankius, jeigu rei
kalinga. Jeigu suareštuotas as
muo nenori eiti su policistu, tai 
policistas gali imti bile kokias 
priemones priversti jį, ir 
jeigu suareštuotas asmuo 
retų nuo policisto pabėgti,

sitikimą su jais. Knriosie Vals
tijose apkaltintas žmogus gali 
būti išklausytas apsiginti, save. 
Prirodymai prieš apkaltintą 
žmogų turi pertikrinti gidžių, 
kad y(ra. teisinga byla prieš jį. 
Jeigu tokių prirodymų nėra, 
lai apkaltintas gali būti paliuo- 
suotasj

Bet kuomet yra. priridymų, 
lai. apkaitintas gali bu.li tuoj 
slidžios nubaustas. (Dąugely at
sitikimų, slidžios viršininkas 
gali nusūdyti prasikaltėli sulig 
savo valios). Tokiame atsitiki
me prasiliallelis gali daryti viie 
na iš dviejii dalykų save apsi
saugoti. .lis gali paroilyli pri
rodymus, kad jis nekaltas arba 
gali apeliuoti į aukštesnį teismą 
Daryti tą turi pasamdyti advo
katą.

Kartais reikalas perduoda
ma a.ugštesniam teismui |del to- 
Ihsnio nuspręndimo, ir tada 
prasikaltėlis turi pristatyti pa
ranką ir gauti advokatą jį ap
ginti. *

Ta pamoka yra užlikrini- 
iiias, kad prasikaltėlis pribus 
asmeniškai ant tolesnio' išklau
symo, kitaip paranka prapuls. 
Paranka gali Jniti pinigai 
arba nejudinamas turtas. Abie
juose ntsi tikimuose paranki- 
ninkas prižada turtą teisinu i. 
Jeigu pratikai tel i s nepasirodo 
ant tolesnės provos arba išklau
symo, pa rankininkas gali pra
rasti pinigus arba turtą. Svar
bu prasikaltėliui 
mažinti parankos 
žiaii'sio laipsnio, 
kurie varo tikrą 
lydami parankas
liams, ir jie ima augštus užmo
kesčius už tai. Yra gerai de 
kai kurių atsitikimų, bet yra 
labai sunku tiems, kurie daug 
pinigų neturi.
Advokato klausimas yra dar 
svarbesnis. Yra daugzgcrų ad
vokatų. Yra gerų “legal aid” 
organizacijų. Yra daugelis ge
rų viešų apgynėjų. Yra advo
katų. kuriic. neturi patyrimo ir 
ji) nežinojimas teisių padaro 
iš jų prastus apgynėjus. Nega
lima spręsti ar advokatais ge
ras ar blogas nuo sumos, ku
rią reikalauja. Reikia samdyt 
tokį, kokisi ateis ant išklausy
mo. Todėl svarbu turėti gerą 
advokatą, arba “legal aid” or
ganizaciją. | [FLIS]

BRIDGEPORTAS BRIGHTON PARK T0WN OF LAKE
GAZINIAI PEČIAI

bandyti su
siimu lig ma- 
Yra žmones, 
bizni, iižsta- 

prasikaltė-

net
no-
po-

Rusiškos ir
12th STREET

Te). Kedzie 8902

PUIKUS

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

hivaa. Ciudl arba ant itmokljimo.
Pirmutini Lietuviu Elektra Ktrtoraeija Amerikoje 

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I* e, 
A. BARTKVS, Fra.

1«1> w. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. CMcagr

* 1M ’

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, ' 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. 
rno išlaidų 5c.

Laukiant slidžios išlipimo, į- 
vairių valstijų įstatymai lei
džia policijai imti suareštuoto 
asmens fotografiją, padaryti 
pirštų {spaudos rekordą, pa
daryti kratą ir atimti nuo jo 
kaltę įrodančius daiktus.

Yra įvairus budai suarešta
vimo. Pav., jeigu .žmogus; lik 
padaro triukšmą, tokį galima 
suareštuoti apeliuojant į poli
ciją. Nes kaikuriuose atsiliki
muose policistas gali areštuoti 
be įsakymo.

Antras žingsnis yra išklau
symas. Slidžia šaukia visus l'iu- 
diniukii'S, kurie ką nors žino 
apie reikalą ir apkalba visą at-

BRIDGEPORTAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

kuri perka
Naujienų
Persiunti-

Chicago, III.

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj. X l

"KULTŪROS" B-VE

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografiji) 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUD10
■ Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302
Siūlo amerikiečiams lie

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

KAM DREBĖTI?
Įdėkite į savo namą duris ir lar/- 

gus su audros apsaugojimb ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

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

Mes turime 100 kiti) mieri) dėl 
išsirinkimo.

Kombinacijos šturmo ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8' colių per 6 
pėdas’ 8 colių, tiktai

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

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

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

Prieš Mark Whlte Square

Praktiškos Kalėdų 
Dovanos

Del vyrų: šilkinės 
niufleriai, baili robes, 
svef oriai, knklorai.ščiiii 

Mes turime ■
mij marškinių, geriausių Grigh- 
ton Parke.

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

ANTON .1. STUPAY
4220 Archer Avė.

panČinkos, 
pirštinės, 

dideli pasirinki-
• I • . » » 1

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

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

Peter Barškis, Fumiture 
Store,

1748-50 W. 47th St.

A UDI1ORIUM 
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3802 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
ir šeimyniškų vakarų.

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
(lydau dantis modernišku b 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

tų

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ir

ir
Aprėdaly Krautuvė

Mes užlaikėm vyrų, moterų 
vaiku aprėdalus geros rųšies 
parduodame pigihi. Kiekvienas 
atsilankęs bus užagnėdintas.

J. Sandarg’s ir 
J. Pikelis Co.

3159 S. Halsted St., kam p. 32 
CHICAGO, K L.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6154

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

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

čeverykai.

3956 So. Rockwell St., 
CHICAGO

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ant 
KREDITO

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

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

tarnavimas laikrodėliais.

st.
"•  -----------------~— ............................... ... "

■ ■■ i — .i    i —■ — ■■■■

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi ant orderio,
lome ,dažome, prosiname ir taisome, 

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va-

BRIGHTON PARK
Ar manai pirkti naują Automohilių?

Pirk
, HUPMOBILE
Balzekas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. • 
Tel. Republic 3733 i

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKU1ŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

Phone Lafayette 6817,

FRANK YANCHUS
Garui dūdos ir boilerių uždangalai

KONTRAKTORIUS
4140 Archer Avė., Chicago.

K. Marcinkiewicz
DHY GOOBS' STORE

2644 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su kiek

vienu pirkimu ,kurie taip geri, kaip 
auksas.

T0WN OF LAKE

Phone Boulevard 1787

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

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

CHICAGO, ILL.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

Vitak-Elsnic Gompany
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
Taisome muzikališkus 
instrumentus 
Nepamirškite 

adreso.

WEST SIDE

pigiai, 
musų

SVARBUS PRANEŠIMAS
INTERNATIONAL

MUSIC STORE

327 E. Street,

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

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

Tel. Canal 1271-8199
PIRKITE KĄLfiDOMS čeve- 

rykus ir gausite Kalėdų dovanas 
J, Reker’s 

čeverykų krautuvė 
2422 W. 47th St.

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant \Vest Sidės 

2059 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7587—7588
Išpildome receptus teisingai

J. Žilinskas, R. Ph.
A. Wassel Manager

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. X Stankūnas
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halst
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

Little Italy Shoe Stote
3862 Archer Avė.
F. Carusillo, savininkas

Didelis išpardavimas vyrų, moterų 
ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

NAUJIENįJ APIELINKE
Auksinis Kontestas

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaites be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginamą komiso keliu, nelauk įjgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

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

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su jvairiij kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

So. Boston, Mass

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

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

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

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

sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterį) dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio . . i 
3214 So. Halsted St.,

Chicago, Iii.,

Lietuviy Ruby Dirbtuvė
IGNAS BURAGAS savininkas

3961 So. Campbell Avė.
Siuvam naujus vyrams siutus ir ©ver
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. Greitas ir garantuotas darbas. 
Kainos paprastos.APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

Iš mažų, krajavų paveikslų padarome 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu- 
dio atdara dienomis ir vakarais.

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
3108 South Halsted St.

M. G. CYNAL
2486 W. 47 St.

Darbas garatnuotas. Stu-

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

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

nternational Music Store
1722 West 47th St.

CHICAGO, ILL. į

Telephone Canal 6174
J. F. Kadžius

LIETUVYS GRABORIUS 
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, III.

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

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

be 
su

Geo. L. Cleveland, P. F. Cloonan
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPAIR 
AND SHEET METAI, WORKS

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
3738 Archer Avė.

MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK- 

* MENYS DEL AU
TOMOBILIŲ. Tai
gom Tajerus ir Bat- 
teris.

Phone 
Boulevard 2282 

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO.
1702 West 47 Street

AARON LIGHT
Čeverykų Krautuvė
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite
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Kuomet žmogus 
suareštuotas

NAUJIENOS, Chicagė, Dl.
■ ■■ - - ------------- - .......... .......... ..

' i '■L
s įtikimą su jais. Kfiriosie vals
tijose apkaltintas žmogus gali 
būti išklausytas apsiginti save. 
PnTodyrmai prieš apkaltintą 
žmogų turi pertikrinti ^udžią, 
kad yi*a teisingą byla prieš jį. 
Jeigu tokių prirodymų nėra, 
tai apkaltintas gali būti paliuo- 
suotasj

BRIDGEPORTAS

kad nėra lygaus . .... 
kad pagelba yra tikra nuo REUMATiZMO, GRIPO,

jmnfrna Bėga nuo didelių skausmų RulaftinSIS ZmOgUS __ ri Rdb<>H spinduliu T?“*1
' H “Linimentų Karalius

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad 
stančiai sako - 
SLOGU arba NEURALGIJOS.

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

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

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Ovcrkolus b siutus padarom Jcaip \

tik norit. Turim <lidelį pasirinkimą j 
vėliausią madų rudeninių ir žie
minių materiją. Kainos prieina
mos. Patarnavhnas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o Imsite užga
nėdinti.

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

Tel. Canal 7031

ELEKTRA
tvfetą 1* pajlegą aoredaiM I ranu ii naaju aamal, talMrf dirik 

hiTM. Caaii arba ant fimokljimo.
Plnaatini Lletavią Elektras Kar*oraeija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.
A. BARTKVS, Pr**.

1«1> W. 47th St., Tel. Boulevartl 7101,1892. Chica*r

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, H,L.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami ; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, J 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. 
rno išlaidų 5c.

kuri perka
Naujienų 
Persiunti-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

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

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginamą komiso keliu, nelauk įjgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TEMPKIT SKELBIMUS.

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

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkals.

Musų antrašas:

327 E. Street, So. Boston, Mass

T*
/ .... .

prasi k ai telis gali 
lik

' ' >
Bet kuomet yra prirędymų, 

lai. apkaitintas gali bu,Ii tuoj 
slidžios nubaustas. (Dąugely at
sitikimų, slidžios viršininkas

ne-
Tlll—

įvai- 
žmog- 

iršiausias prasikal- 
, tarp kilų yra užpuoli- 
apvogimai, ir t.t. Kaiku- 
v i etose peržengimas vie- 

reguliacijų yra prasikalti-

suareštavimą
, nu-
pol i-

♦ v •virsi-
vistis
kilią

Ką daryti, kuomet žmogus 
fįiiiareStuotais? Tali klausimas, 
kuris gal už interesuos visus, 
kurio su tuo dalyku ncapsipa- 
žinę.

Kiekvienas
būti 'suareštuotas. Ir ne 
prasikaltėlis, nes polieistas 
Ii suareštuoti asmenį, kuris 
aiškiai elgiasi. Jstatymai
\-tato baudžiamus prasj'ka.lti 
mus. Prasikaltimai vra 
riu laipsnių svarbumo 
žudystė yra' 
timas 
mai, 
riose 
tinių 
mas.

Pageidaujant 
kokio nors asmens reikia 
eiti Į sudžią (laikos arba 
sijos, arba pa'S panašų 1 
ninką) papasakoti jam 
faktus, užvardinti' žmogų, 
nori kad suareštuotų, ir pri
slėgti, kad visi faktai teisingi. 
Jeigu lai, slidžios nuomone, 
yra prasikaltimas, tai. išduos į- 
sakymą ((varantą) suarešltii'o'li 
žmogų. Tas įsakymas leidžia 
policislui, policijos tarnui an
ga kitam valdininkui suareš
tuoti įvardintą asmenį.

Polieistas arba kitas viršinin
kas paima įsakymą, ir suima į- 
vardintą asmenį. Polieistas ga
li vartoti antrankius, jeigu rei
kalinga. Jeigu suareštuotas as
muo nenori eiti su policistu, tai 
polieistas gali imti bile kokias 
priemones priversti jį, ir 
jeigu suareštuotas asmuo 
retų nuo polieisto pabėgti, 
licistas gali jį šauti.

Laukiant slidžios 'išlipimo, į- 
vairių valstijų įstatymai lei
džia policijai imti suareštuoto 
asmens fotografiją, padaryti 
pirštų įspaudos rekordą, pa
daryti kratą ir atimti nuo jo 
kaltę įrodančius daiktus.

Yra įvairus budai suari'šta- 
vimo. Pav., jeigu žmogus: ti-k 
padaro triukšmą, lokį galima 
suareštuoti apeliuojant į poli- 
ci'S'lą. Nes kaikuriuosc atsitiki
muose polieistas gali areštuoti 
be įsakymo.

Antras žingsnis yra išklau
symas. Slidžia šaukia visus liu
dininkus, kurie ką nors žino 
apie reikalą ir apkalba visą at-

savo valiom). Tokiame atsitiki- 
nie prasikaltėlis gili i daryti v k*- 
ną iš dviejų dalykų save apsi
saugoti. .lis gali parodyti pri
rodymus, kad jis nekaltas arba 
gali apeliuoti j aukštesni teismą 
Daryli tą turi pasamdyti advo
katą.

Kartais reikalas perduoda
ma augštesniam teismui (dėl to
lesnio nusprendimo, ir tada 
prasikaltėlis turi pristatyti pa
ranka

KAM DREBĖTI?
Įdėkite į savo namą duris ir laąt 

gus su audros apsaugojinAi ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

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

Mes turime 100 kitų mietų dėl 
išsirinkimo.

Kombioacijos štiiptio ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per 6 
pėdas' 8 colių, tiktai $<>.5Q.

Mes turime 6 skirt ingus stylius 
ir 7 mierasi kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

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

Prieš Mark Whlte Sųuare

ir gauti advokatą jį ap-

paranka yra užtikrini- 
kad prasikaltėlis pribus

A UDI1ORIUM 
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3B02 So. Halsted St.
Telephone BouleVard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
ir šeimyniškų vakarų.tų

Yra žmones,

BRIGHTON PIRK
Praktiškos Kalėdų 

Dovanos
Del vyrą: šilkinės pančiakos, 
muflonai, baili rohes, pirštinės, 
sVeteriai, kakloraiščiaiė

Mes turime didelį pasirinki 
mij marškiniu, geriausių Grigh- 
ton Parke,

Bankus moka 3% už jusi) pi
nigus, mes siitaupinsinio jums 
4% anl jūsų pinigų. Klauskite 
musų apie tai.

ANTON .1. STUPAY
4220 Archer Avė.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, Čeverykai ir spe 
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

Phone Lafayette 3X6.8
Dr. P. L. Chadovich 

Den tistas
Gydau dantis modernišku bildu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Are.

TOWN OF LAKE
GALINIAI PEGIAI

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

Peter Barškis, Fiimiture 
Store, 

1748-50 W. 47th St.

net
no-
po-

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj. s

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

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

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

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

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

“Kulturos” b-vė, 
Šiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24.

masj 
asmeniškai anl tolesnio' išklau
symo, kitaip paranka prapuls. 
Paranka gali Jauti pinigai 
arba nejudinamas turtas. Abie
juose atsitikimuose paranki- 
ninkas prižada turtą leisiiuii. 
Jeigu pratikai telis nepasirodo 
ant tolesnės, provos arba išklau
symo, parauk įninkąs gąli pra
rasti pinigus arba turtą. Svar
bu prasikaltėliui bandyti su
mažinti parankos sumą lig ma
žiausio laipsnio.
kurie varo tikrą biznį, užsta- 
tydami parankas
liams, ir jie ima augštus užmo
kesčius už tai. Yra gerai dėl 
kai kurių atsitikimų, bet yra 
labai sunku tiems, kurie daug 
pinigų neturi.
Advokato klausimas yra dar 
svarbesnis. Yra daug/g(*rų ad
vokatų. Yra gerų “Jėgai aid” 
organizacijų. Yra daugelis ge
rų viešų apgynėjų. Yra advo
katų, kuriic neturi patyrimo ir 
jų nežinojimas teisių padaro 
iš jų prasius apgynėjus. Nega
lima spręsti ar advokatas ge
ras ar blogas nuo sumos, ku
rią reikalauja. Reikia samdyti 
lokį, kokis ateis ant išklausy
mo. Todėl svarbu turėti gerą 
advokatą, arba “legal aid” or
ganizaciją. ) [PLIS]

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ

_ Laikrodininkas
Jeweler.

Deimantai, 
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty 
3317 So. Halsted St., 

i Chicago, UI.

ir 
laikrode-

prasikaltę-

BRIDGEPORTAS
PRANEŠAME LIETUVIAMS 

f

Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPOBT STUDIO
* Savininkas

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

Tek Boulevard 3302

Tel. Yards 15461 
Res. 11061 So. I

Irving Avė. ! 
Tel. Beverly 23001 
W. Z StankūnasI 

FOTOGRAFAS I 
3315 So. Halsted! 
St. prieš 33 PI. I

Chicago, III. •

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio ■ . i 
3214 So. Halsted St., .

Chicago, III.

APRĖDALŲ KRAUTUVE

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
3108 South Halsted St.

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikom vyrų, moterų 
vaikų aprėdaliis geros rųšies 
parduodame pigini. Kiekvienas 
atsilankęs bus užagnėdinlas.

J. Sandarg’s ir 
J. Pikelis Co.

3159 S. Halsted St., k&mp. 32 
CHICAUO, IbL.

ir 
ir

St.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi ant orderio,
lome ,dąžome, prosiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va

BRIGHTON PARK
Ar manai pirkti naują Automobilių?

Pirk
i HUPMOBILE
Balzckas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. .
Tel. Republic 3783 <

PIRKITE KĄLfiDOMS čeve- 
rykus ir gausite Kalėdų dovanas 

J, Reker’s 
čeverykų krautuvę 

2422 W. 47th St.

Little Italy Shoe Stote 
3862 Archer Avė.
F. CarusiUo, savininkas

Didelis išpardavimas vyrų, moterų 
ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

Lietuviy Ruby Dirbtuvė
IGNAS BURAGAS savininkas

3961 So. Campbell Avė.
Siuvam naujus vyrams siutus ir over- 
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. Greitas ir garantuotas darbas. 
Kainos paprastos.

* .♦:* '*!*:*** # # #

M. G. CYNAL
24B6 W. 47 St.

š mažų, krajavų paveikslų padarome 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu- 
clio atdara dienomis ir vakai-ais.

Geo. L. Cleveland, P. F. Cloonan 
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPAIR 
AND SHEET METAL VVORKS

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
3738 Archer Avė.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6154

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

Jonas Gurzdas
TJetuvhi čovnrykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios iSdirbystes 

čeverykai.
3956 So. Rockwell St., 

CHICAGO

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šių lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKU1ŽO IR
MYKOLAS GURSKIS

Phone Lafayette 6817,

FRANK YANCHUS
Garui dūdos ir bailerių uždangalai

KONTRAKTORIUS
4140 Archer Avė., Chicago.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS' STORE

2644 W. 47th St.

Duodami premio tikietai su kiek
vienu pirkimu ,kurie taip geri, kaip 
auksas.

TOWN OF LAKE
SVARBUS PRANEŠIMAS

INTERNATIONAL
MUSIC STORE

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

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

International Music Store
1722 West 47th St.,

CHICAGO, ILLu i
MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK
MENYS DEL AU- 
TOMOBILIŲ. Tai- 
Rom Tajenis ir Bat-

V teris.
Phone

Boulevard 2282
NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 

1702 West 47 Street

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIU KRAUTUVE 
P. O. Feemueller, Savininkas 

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

tarnavimas laikrodėliais.

Phone Boulevard 1787

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

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

CHICAGO, ILL.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Tšpildome visus receptus teisingai.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
li rioje jus galite gauti 

^^11 patarnavimą.
“Viskas Muzikoje”

Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 

'Nepamirškite musų 
adreso.

WEST SIDE
S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
2314 W. 23rd Place, Chicago, III. 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
o mano darbu busite užganėdinti.

Tel. CanaI 1271-12199

■J,1 ' "k1.-

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant West Sidės 

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

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.

A. Wassel Manager

NAUJIENŲ APIELINKE
Telephone Canal 6174

J. F. Radzius
LIETUVYS’ GRABORIUS

Parsamdo Automobilius pagra- 
bams, veselijoms ir krikštynoms, i 

668 West 18th Street, 
Chicago, III.

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

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

AARON LIGHT . 
čeverykų Krautuve 
1949 So. Halsted SI.,

Geriausia patarnavimas, lieba^fi 
pardavėjas, ateikite it . 

persitikrinkite W .
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Šis žmogus i L ‘ t liili i Bear Balsam***"'F»e pagelhoą spinduliu t“Limmentų Karalius
Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tuk- 

stangiai sako kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

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

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

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Overkotus Iv siutus padarom Jcaip 

tik norit. Turim dideli pasirinkimą į 
vėliausiu madų rudeniniu ir žie
miniu materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavhnas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o Imsite užga

nėdinti.

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

Tel. Canal 7031

ELEKTRA
•▼feM h? anvedaiM I mum ii na«jm tuunai, tidwri dlrib-

favM. Caafc arba ant iimokijimo.
Pinaatinl Lietavij Elektrai K»r*or>eija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn I»e,
A. BARTKV8, Prea.

1(19 W. 47th St., Tel. Boolevard 7101, 1892. Chlcag*

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

' Šie krepšiai krautu- 
_ vėse parsiduoda po 

" 175 centus. Jie yra la-
_______________________ bai puikus ir patogus 

■susidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkusi; 

tinka (Iri duuy pirki- 
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi-

• ninkei,. ? 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. 
rno išlaidų 5c.

kuri perka
Naujienų 
Persi u n ti-

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

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANU!

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

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginamą komiso keliu, nelauk įlgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

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

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

Musų antrašas: ' .

S A N 1) A R A
327 E. Street, So. Boston, Mass.,

NAUJIENOS, Chicago, UI.
............................. Ą-.................. ■ ■ 1

< i VI' i

Kuomet žmogus 
suareštuotas

Ką daryti, kuomet žmogus 
fjuarešl uotais? Tali klausimas, 
kuris gal užinteresuos visus, 
kurio su luo dalyku neapsipa- 
žinę.

Kkkvienas prasikaltėlis gali 
Imti 'snarešluotas. Ir no 
prasikaltėlis, nes- poli cistas 
Ii suareštuoti asmenį, kuris 
aiškiai elgiasi. Įstafnnai
dalo baudžiamus prasjkalli- 
mus. Prasikali imai yra Įvai
riu laipsnių svarbumo žmog
žudystė yra' aršiausias prasikal
timas, tarp kitų yra užpuoli
mai, 
riose 
tinių 
mas.

sitikimą su jais. Knriosiei vals
tijose apkaltintas žmogus gali 
būti, išklausytas apsiginti, save. 
Prirodymai prieš apkaltintą 
žmogų turi pertikrinti Slidžią, 
kad yra- teisingą byla prieš j j. 
Jeigu tokių prirodymų nėra, 
lai apkaltintas' gali būti paliuo- 
suotas;

BRIDGEPORTAS
O

BRIGHTON PARK TOWN OF LAKE

lik 
ga- 
ne- 

Tl U-

apvogimai, ir t.t. Kaikų- 
v i etose peržengimas vie- 

reguliacijų yra prasikalti-

virši- 
visus 
kurį

I ’ agi (i da uj an t s ua-rcš t a v, i mą
kokio nors asmens reikia nu
eiti j slidžių (taikos arba 
sijos, arba pas panašų 
ninku) papasakoti jam 
lakius, užvardinti žmogų,
nori kad suareštuotu, ir pri- 
siiegli, kad visi faktai teisingi. 
Jeigu lai, slidžios nuomone, 
yra. prasikaltimas, tai .išduos Į- 
sakyiną ((varantą) suarešltii'oti 
žmogų. Tas Įsakymas leidžia 
policistui, Įkilicijos lamui ar
gą kitam valdininkui suareš
tuoti Įvardintą asmenį.

Policistas arba kitas viršinin
kas paima įsakymą ir suima į- 
vardintą asmenį. Policistas ga
li vartoti antrankius, jeigu rei
kalinga. Jeigu suareštuotas as
muo nenori eiti su policistu, tai 
policistas gali imti bile kokias 
priemones priversti jį, ir net 
jeigu suareštuotas asmuo no
rėtų nuo policisto pabėgti, po-

Laukiant slidžios ištirimo, į- 
vairių valstijų įstatymai lei
džia policijai imti suareštuoto 
asmens fotografiją, padaryti 
pirštų įspaudos rekordą, pa
daryti kratą ir atimti nuo jo 
kaltę Įrodančius daiktus.

Yra įvairus budai suari'šta- 
vimo. Pav., jeigu žmogus: tik 
padaro triukšmą, tokį galima 
suareštuoti apeliuojant į poli- 
cistą. Nes kaikuriuose atsiliki
muose policistas gali areštuoti 
be įsakymo.

Antras žingsnis yra išklau
symas. Sudžia šaukia visus liū
di n h vk irs-, kurie ką nors žino 
apie reikalą ir apkalba visą at-

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj. X .

“KULTŪROS” R-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

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

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $2 — pusei me
tų $1.50.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

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

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

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

. 1

Bet kuomet yra 'prirędymą* 
tai. apkaltintas gali Imli tuoj 
slidžios nubaustas. (Dąugely at
sitikiinų, slidžios viršininkas

savo valio*). Tok irime atsitiki- 
me prasikaltėlis guli daryti vi«H 
na iš dviejii dalyki! save apsi
saugoti. Jis guli paro(|yli pri
rodymus, kad jis nekaltas arba 
gali apeliuoti j aukštesnį teismą 
Daryti tą turi pasamdyti advo
katą.

Kartais reikalas perduoda
ma augštcsniam teismui |del to
lesnio nuspręndimo, ir tada 
prasikaltėlis' turi pristatyti pa
ranką ir gauti advokatą j j ap-

Yra žmones,

'La paranka yra užtikrini
mas, kad prasikaltėlis pribus 
asmeniškai ant tolesnio' išklau
symo, kitaip paranka prapuls. 
Paranka gali Jniti pinigai 
arba nejudinamas turtas. Abie
juose atsitikimuose paranki- 
ninkas prižada turtą leisiiuii. 
Jeigu prasikaltėlis nepasirodo 
ant tolesnės provos arba išklau
symo, parnnkininkas gali pra
rasti pinigus arba turtą. Svar
bu prasikaltėliui bandyti su
mažinti parankos sumą lig ma
žiausio laipsnio.
kurie varo tikrą biznį, užsta- 
tydami parankas
liams, ir jie ima augštus užmo
kesčius už tai. Yra gerai dėl 
kai kurių atsitikimų, bet yra 
labai sunku tiems, kurie daug 
pinigų neturi.
Advokato klausimas yra dar 
svarbesnis. Yra. daugzgcrų ad
vokatų. Yra gerų “legal aid” 
organizacijų. Yra daugelis go
rų viešų apgynėjų. Yra advo
katų, kuriiei neturi patyrimo ir 
jų nežinojimas teisių padaro 
iš jų prasius apgynėjus. Nega 
įima spręsti ar advokatais ge 
ras ar blogas nuo sumos, ku
rią reikalauja. Reikia samdyl 
lokį, kokis ateis ant išklausy
mo. Todėl svarbu turėti gerą 
advokatą, arba ‘‘legal aid” or
ganizaciją. ( [PLIS]

prasikalte-

——

BRIDGEPORTAS
PRANEŠAME LIETUVIAMS

Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
’ Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302

Tel. Yards 1546. 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. X Stankūnas! 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

Telefonas Boulevard 24G9

Grigorius Burba Cloak
Store

Moterų dreses, kautai ir sijonai 
daromi ant orderio ■ . t 

3214 So. Halsted St.,
Chicago, Hl.

APRfiDALŲ KRAUTUVE

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
3108 South Halsted St.

KAM DREBĖTI?
Įdėkite į savo namą duris ir laųt 

gus su audros apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

Audros sash rųiera 2 pėdos, 4 
pėdos augštųmo, su 2 langais, tik
tai $1.98.

Mes turime 100 kitų mietų dėl 
išsirinkimo.

Kombipądjb's štuplm ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per 6 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50.

Mes turime 6 skirtipgus stylius 
.ir 7 inietasi kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

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

Prieš Mark Whlte Snuare k....................    u .J

A UDI1 ORIUM
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDElt 

31202 So. Halsted St.
Telephone RouleVard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankno
tų ir šeimyniškų vakarų.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ
.... Laikrodininkas ir

Jeweler.
Deimantai, laikrodė- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Hąlsted St.,

i Chicago, Hl.

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikoni vyrų, moterų 
vaikų ąprčdalus geros rųšies 
liarduodaine pigini. Kiekvienas 
atsilankęs bus užagnėdintas.

J. Sandarg’s ir
J. Pikelis Co.

3159 S. Halsted St., kam p. 32 
CHICAGO, ILL.

ir 
ir

St.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

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

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va-

BRIGHTON PARK
Ar manai pirkti naują Automobilių?

Pirk
i HUPMOBILE
Balzokas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. • 
Tel. Republic 3783 i

PIRKITE KALĖDOMS čeve- 
rykus ir gausite Kalėdų dovanas 

J, Reker’s 
čeverykų krautuvė 

2422 W. 47th St.

Little Italy Shoe Stofe
3862 Archer Avė.
F. Carusillo, savininkas

Didelis išpardavimas vyrų, moterų 
ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

Lietuviy Ruby. Dirbtuve
IGNAS BURAGAS savininkas

3961 So. Campbell Avė.
Siuvam naujus vyrams siutus ir over- 
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. Greitas ir garantuotas darbas. 
Kainos paprastos.

*1* *'*!*:* * * *
;♦ I* i* *1# *

M. G. CYNAL
2426 W. 47 St.

Š mažų, krajavų, paveikslų padarome 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu- 
dio atdara dienomis ii’ vakarais.

Geo. L. Cleveland, P. F. Cloonan
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPAIR 
AND SHEET METAL WORKS

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
3738 Archer Avė.

Praktiškos Kalėdų 
Dovanos

Del vyrų: šilkinės pančiakos, 
muflonai, baili rohes, pirštinės, 
sveteliai, kakloraiščiai.'

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

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

ANTON .1. STOPA Y
4220 Archer Avė.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čevęrykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Te). Lafayette 1939

Pilone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich

Deri tįstas
Gydau dantis modernišku bildu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Te). Lafayette 6154

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyč.ioj.

Jonas Gurzdas
Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios iSdirbystes 

čeverykai.

3956 So. Rockwell St., 
CHICAGO

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROK U IŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

1 •

Phone Lafayette 6817,

FRANK YANCHUS
Garui dūdos ir bailerių uždangalai 

KONTRAKTORIUS
4140 Archer Avė., Chicago.

GALINIAI PEČIAI

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

Peter Barškis, Fiimiture 
Store,

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JF.WELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

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

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

tarnavimas laikrodėliais.

Phone Boulevard 1787

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

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

CHICAGO, ILL.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Tclephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS’ STORE

2644 W. 471 h St.

Duodami premio tikietai su kiek
vienu pirkimu ,kurie taip geri, kaip 
auksas.

TOWN OF LAKE
SVARBUS PRANEŠIMAS

INTERNATIONAL
MUSIC STORE

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

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

nternational Music Store
1722 West 47th St.,

CHICAGO, ILL

zflęj. MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK- 
MENYS DEL AU- 
TOMOBILIŲ. Tai- 
fw>m Tajerus ir Bat- 
teris.

Phone
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 West 47 Street

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje*’
Taisome muzikabškus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

WEST SIDE
S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
2314 W. 23rd Place, Chicago, III. 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
o mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Canal 127LB199

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant West Sidės 

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

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.

A. Wassel .Manager

NAUJIENŲ APIELINKE
Telephone Canal 6174

J. F. Kadžius
LIETUVYS’ GRABORIUS

Parsamdo Automobilius pagra- 
bam.s, -veselijonriH ir krikštynoms.

668 West 18th Street,
Chicago, UI.

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

be 
su

AARON LIGHT
Čeverykų Krautuvė
1949 So. Halsted S*t., 

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite
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Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu: < 

Metams .......................
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija    .................. 3c
Savaitei ........................................ 18c
Mėnesiui ................................. „ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ................................  3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėesiam ..............   1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
» (Atpiginta)

Metams’ ................... $8.00
Pusei metų .*........ r..?;................  4.00
Trims mėnesiams  .................. 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. 3 
e=—..............................  •

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

|dininkas ir socialdemokra
tas. 7 \
I Šitai savo nelaimei kleri
kalai mėgino užbėgti už akių 
visokiais budais. Jau iš ry
to, prieš posėdį, visi 13 kle- 
rikalinio bloko narių buvo 
nugabenti klebonijon ir pa
vaišinti. Paskui visam blo
kui buvo užfundyti pietys. 
Vienok, kai tarybininkai su
sėjo į posėdį, tai pasirodė, 
kad už klerikalus balsuoja 
— tik 12 balsų (mat, balsa
vimas slapta). Vienas žmo
gus iš klerikalų . bloko per
simetė į opozicijos pusę.

Apžvalgoje skaitytojai 
ras ilgokų straipsnį apie Lier 
t u vos socialdemokratus...* Iš 
jo matyt, kaip susipratu
siu jų Lietuvos darbininkų 
partija darbuojasi, kokius 
planus ji daro ateičiai ir 
kaip* jai sekasi.

Dabar yra laikas, kada 
Amerikos žmonės perka ka
lėdines dovanas savo drau
gams. Rūtų labai gražu, 
kad lietuviai darbininkai, 
kiek išgalėdami, paskirtų 
dovanų ir savo draugams 
Lietuvoje. .1*

Naujienas 
arba Kauno “So-

Butų gera kalėdinė dova
na draugams Lietuvoje, jei
gu lietuviai darbininkai, gy
venantys Amerikoje, užra
šytų jiems po socialistinį 
laikraštį 
“Keleivį”
cialdemokratą”.

Kas nori duoti aukų Lie
tuvos socialdemokratų par
tijai, tegu siunčia jų Social
demokratų Rėmėjų Fondui 
(iždininkas — drg. J. Šmo
telis, 1739 So. Halsted St’., 
Chicago, III.).

įdomią istoriją iš Lietu
vos politikos pasakoja Kau
no “Socialdemokratas”.

Vilkaviškio apskrities 
Taryba turėjo > išsirinkti 
Valdybą. Tos apskrities Ta
ryba susideda iš 24, kuriuos 
išrenka valsčiai ir mieste
liai. Iki šiol per šešetą mė
ty apskritį valdė klerikalai, 
bet po paskutinių rinkimų 
jų jėgos tenai susilpnėjo.

Vis dėlto 
pravesta 13 
klerikalinių 
federantas.
vi 7 socialdemokratai, 2 vįaL 
stiečiai liaudininkai ir 2 ne
partiniai. Nežiūrint to, rin
kimus į Valdybą klerikalai 
prakišo.

Tarybon tapo 
klerikalų — 12 
ūkininkų ir 1 
Prieš juos sio-

Klerikalai mėgino pavar
toti dar kitų skynią. Jie pa
sikvietė talkon apskrities 
Viršininko pavaduotojų, ir 
šis užsimanė taip pat daly
vauti balsavime. Socialde
mokratai užprotestavo prieš 
tai kadangi Viršininkas yra 
ne rinktas, bet miriisterio 
paskirtas. Pastatė tų klau
simų Tarybos narių balsavi
mui, bet balsai vėl pasidali
no pusiau: 12 prieš 12!

Tuomet klerikalai nubėgo 
prie telefono klaustis pata
rimo Savivaldybių Departa
mente,: Kaurte. Iš ten te- 
čiaUs buvo atsakyta, kad 
Viršininkas negali balsuoti, 
renkant apskrities Valdybų. 
Tuo budu daugumų suda
ryt klerikalams nepavyko. 
Bet iš to, kokias pastangas 
jie dafė — kaip jie vadžiojo 
savo šalininkus į klebonijų, 
kaip jie vaišino juos, kaip 
jie mėgino apeiti įstatymus 
su Viršininko pagelba — 
mes matome, kokiomis prie
monėmis klerikalai bando 
išlaikyt galių savo rankose. '

Reikia pasidžiaugti, kad, 
nežiūrint to, Lietuvos liau
dis vis gi nepasiduoda juo
dajai armijai!

' LJERIKALŲ LAIKRAŠTI^ IŠ
GARSINO SOCIALDEMOKRA

TUS

skiltis
Socija-

rašytas

S. Bostono “Darbininkas” 
kažin kokiu budu sužvejojo 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos centro komiteto laiško ko
pijų ir įdėjo ją j savo 
po antgaiviu “Slaptas* 
listų Raštąs”.

Tas laiškus buvo
Lietuvių x SiH-iatistų Są jungos 
(Amerikoje) pildomajam ko
mitetui, ir LJU). sekretorius, 
drg. A. Žymonlas, jo nuorašus 
išsiuntinėjo kuopoms dėl infor
macijos, bei su patarimu laiš
ko turinio negarsinti spaudoje.

S. Bostono klerikalų laikraš
tis, pasigavęs jo kopijų ir pa
malęs, kad tai yra konfidencia- 
lis dokumentas, pykšt ir išpleš
kino jį, manydamas, kad jisai 
tuo budu baisiai pakenks so
cialistams.

pei iš liesi,i, tai socialistai 
gali pasakyti “Darbininkui” 
c -'hi už lai, kad jisai davė dau-

kui. Iš jo “Darbininko” skai
tytojai patins daug naujo apie 
Lietuvos socialcĮęmokratufi, ko 
jie iki šiol visai nežinojo, h* 
tas, kų jie patirs, pakels tų 
skaitytojų akyse socialdemo
kratų vardų.

, Tiesa, laiške Lietuvos parti
jos centas nusiskundžia lėšų 
stoka - silpnu plūdines spau
dos gyvavimu dėl pinigų kri
zių- ir deficitų iždė?B(T lai yra 
paprasti dalykai. Visi žino, 
kad Lietuvos socialdemokratų 
partija yra biedniausių Lietu- 
tuvos žmonių pat Uja. Ji negau- 

_ _ _ na pašalpos nė iš Lietuvos ban-
’iai burtais. į apskrities vai- kimnkų, kaip krikščionys de-

Prasidėjus balsavimui Vil
kaviškio apskrities Tarybo
je, atsitiko netikėtas kleri
kalams dalykas: iš 13 kleri
kalinių balsų paliko tik 12, 
ir tuo budu balsai už kleri
kalų kandidatus ir opozici
jos kandidatus pasidalino 
pusiau/ Valdybos rinkinius 
todėl turėjo spręsti galuti-

mokratai, nė iš Rusijos vals-' 
tybes iždo, kaip komunistai 
Todėl su pinigais jai yra sun
koka, ir ji prašo susipratusių- 
jų Amerikosi darbininkų pagel
bės.

Bet, nežiūrint to, kokią mil
žiniška pažangų daro ta parti
ja Lietuvoje!

Socialdčmokralų centras siv- 
vo laiške draugams amerikie
čiams praneša apie didelius lai
mėjimus paskutiniuose Lietu
vos savivaldybių įlinkimuose. 
Tarp kitko jie rašo:

‘‘Eidami jgjriežltali parti
niais sąrašais, mes sugebėjo
me pastatyti apie 100 parti
nių sąrašų iš 250 savivaldy
bių vietų. Nežiūrint areštų, 
varžymo musų partinės* agi
tacijos ir buržuazijos dcųia- 
gogijo-s (krikščionys, fede- 
rantai ir liaudininkai, suktai- 
dinimui rinkėjų statė atski
ruose valsčiuose net po de
šimtį įvairiais gražiais* var
dais papuoštų sąrašų), savi
valdybių įstaigų rinkikai di
delę balsų dalį atidavė mūšų 
Partijai.” ‘ '
Tolinus laiškas mini rinki- 

mų rezultatus iš įvairių < vielų 
ir šitaip pasakoja: i .

“Dar nėra paaiškėję aps
kričių tarybų sųsbitas (jos 
renkamos pirmose valsčių ir 
miiclstetių tarybų ses|ijdse), 
bet sekantieji pavyzdžiai, 
ryškiai rodo musų Partijos 
didelį laimėjimų ir rinkėjų 
ūpo, ypač darbininkų musi- 
statymo, persi laužymą. Šiau
lių apskrityje iš 28 vulsčių 
musų sąrašų buvo pastatyta 
lik 10, bet ir šiuose 19 vals
čių mes esame gavę 15 nuoš. 
daugiau nei renkant Seimus 
visame' apskrityj'e. 
mieste teturėjome 
vo atstovą miesto 
dabar išrinkta 18. 
■Iinė buržuazija 
raudonųjų /Šiaulių 
rinkimus. Kaune teturėjo
me vienų, dabar turime 8 at
stovus mieslo Tapyboje. Ma
žeikiuose miestas ir valsčius 

r ”yra absoliučiai musų ranko-r 
se, gi Mažeikių apskrity mes 
turime (> savo partinius ir 4 
paskui mus einančius atsto
vus iš 23, krikšč. demokratų 
yra tik 3. Tuo budu apskri
tis musų”.
Puiku — ar ne? Jr S. Bos

tono “l>arbininkas” visa tai, 
,be jokio atlyginimo, paskelbė 
savo skaitytojų žiniai.

Reikia- jam atiduoti kredi
tas už tai, kad jisai ne tiktai 
žodis žodin perepausdino laiško 
kopiją, patekusią į jo rankas, 
bet ir sijižiningai pastebėjo, kad 
vieno lapelio toje kopijoje 
fruksta ir kad tame lapelyje 
veikiausia “einasi apie social
demokratų laimėjimus kituose 
valsčiuose.”

Laiške toliau rašoma:
“Be to Alytaus, Šiaulių, 

Pasvalio ir kilų apskričių Ta
rybos musų rankose. Bur
žuazija gali pasigirti tik 
Trakų, Ežerėlių apskričiais, 
kur musų Partija dar nėra 
kojos įkėlusi; ten dar tebe
viešpatauja primityvė žmo
nių psichologija ir žiaurus 
valdžios agentų presas.”
Visa lai “Darbininkas” sąži

ningai perspausdina, — kaipo 
didelę “slaptybę”. Jisai ištisai 
paduoda ir Lietuvos socialdie- 
mokratų darbo planus. štai, 
kaip skamba La laiško dalis:

“Reikimai į savivaldybes 
pastatė s.-d. Partiją prieš 
svarbias vietos* gyveninio 
problemas. Centro Komitetas 
privalo dabar organizuoti sa
vivaldybių’ s.-d. fmkcijas, 
nustalyli jose disciplina, vei
kimo platformų konkrečiuo
se atsitikimuose įvairiais 
klausimais ir t.t. Tai yra nc- 
k ngya. liauno miesto s>d. 
fralkHjai Įšvęsta sudaj)yį'i 
Centro Biuras visoms Lietu
vos s.-d. savivaldybių frak
cijoms. Apskrityse jau da
roma s.-d. frakcijų atstovų 
konferencijos, ruošiama vi
sus Lietuvos s.-d. savivaldy-

mini rinki
•J

Šiaulių 
vienų sa- 
taryboje, 
Klėrika-

. išsigandusi 
atmainė

»

>

bių suva£iavimas(
“Suėmę viską vienon vie

ton, —• * aišku: a) kad rinki* 
muoše esame sumušę kleri
kalinę ‘.darbo fedicraciją’ ir 
bolševikus;
radikalios v^sluomenės mi
nios eina musų vaga; b) pri
valomo kaipo Partija organi
zuoti laimėjimų, reiškia — 
sutvirtinti įgautąsias pozici
jas^ kas liečia savivaldybių, 
ir iš jų nesitraukti, bet ves
ti puolimus naujiems laimė
jimams, ir c) rūpintis busi* 
m!a)isia|is Seimo rinkimais, 
kad paruošus smūgį musų 
priešininkams centre. Įvar
dintoji padėtis* reikalauja iš 
Centro Komiteto didelio į- 
tempimo ir nemažesnių pini
ginių šaltinių organizuojant: 
1) politinę s.-d. Partijų, 2) 
Profesinė Sąjunga, 3) darbo 
ir besimokinančios jaunuo
menės organizačijas, 4) savi
valdybininkų centrus ir t.l. 
Musų obalsis - nepasilikti 
užpakalyje urnai pralenkusio 
mus gyvenimo, bet prisivijus 
jį apsitvarkyti ir žygiuoti 
pirmose • gyvenimo 
uždavinių, eileše.?
Kiekvienas pripažins, 

yra įdomu skaityti; 
gal būt dar įdomesnė yra ta 
laiško dalis, kur kalbama apie 
Partijos padėtį. štai, kaip ji 
skamba:

darbininkų ir

keliamų

kad tai 
Tcčiaus

žydų 
patys 
klau- 
nesi-

reikalavi-

“1) ATa iškilęs. žydų ir 
lenkų, darbininkų organiza
vimo klausimas, žydų ir len
kų darbininkai (ypač pirmiiet 
ji), nustoję savo s.-d. ‘orgiU 
nizacijų, pasekė savo tauti
nę buržuazijų arba komunis
tus. Pastaruoju laiku 
ir lenkų darbininkai 
kelia jų organizavimo 
simą. Partija 
skaityti su* tais
mais (Kauno miesto Tary- 
bon pateko 10 lenkų darbi- 

<niiikų atstovų, ėjusių ir ei
nančių su lenkų -buržuazija 
ir šovinistais taip vadinamu 
Teduose’ sąrašu, gi žydus dar
bininkus pasigavo įvairus 
sionistai). Klausimas sla
lomas taip, kad vienalitėn 
'Lidtjuyo'S Socialdemokratų 
Partijon butų sudarytos len
kų, šydų darbininkų sekcijos 
tik agitacijos ir propagandos 
reikalams. Klausimas išsi
ris šiomis dienomis.

“Šis naujas darbas reika
laus iš partijos nemažai jė
gų ir išlaidų, nes teks* aprū
pinti sekcijas laikraščiais ir 
žmonėmis. Partijon dėsis ir 
Klaipėdos krašto darbinin
kai. Šis musų Partijos su- 
konstruktavimas ir suaugi
mas yra be galo svarbus 
luomii, kad Lietuvos darbi
ninkija įgaus vienų, vadovau
janti Centrų —Lietuvos So
cialdemokratų Partiją.

“Iš šio centro tuomet bus 
kur kas lengviau žengti prie 
dar nenuveikto eilinio darbo 
masinių profesinių Sąjungų 
orga iiiiz avimo, darbį ni nk ų
l^operatyvų, sporto, kultūros 
organizacijų ant kojų pasta- 
tymb ir surišimo Lietuvos 
darbininkų f su pasauliniais 
darbininkų judėjimo centrais 

internacionalais.
“2. Musų kaimo ir mies

telių darbo jaunimas susi- 
sfrietęs į ‘žiežirbą? Šį Są
junga tvirtai jau įėjusi į 
darbo jaunimą, kurs vie

ri savo kliubus, sporto, dra
mos, dainų sekcijas. Bet Są
junga neturi lėšų ir todėl 
negaili tiekti savo kuopoms 
ir skyriams instruktorių ir 
organizatorių, nes lėšas pa
ima laikraštis.

“Pastaruoju laiku susida
rė s.-d.* studentų (Uni.vei’si- 
leto) iš 20 žmonių sekcija. 
Sekcijoje turime visą eilę 
gabių rašytojų ir organiza
torių. , Sekcija artima Parti
jai. į? šita ? šekciįja bealiejo 
augs, bei ir jai )Ta butiiįas 
reikalas turėti savo spaudos 
organas, nes besimokinan
čioji jaunuomene, kurios 
Lietuvoj priskaitoma iki 30,- 
000 vidurinėse ir aukšto
siose mokyklose, yra pakri-

kusi po klerikalų, individua- leidinys Darbo Partijos pusė- 
listų, pažšngininkų, įvairių 
bespalvių socialistų ir ne
partinių lialą. Socialdemo
kratinė studentija sudarys 
stokuojantj pas- mus •arbi- 
ninkų inteligentijos kadrų, 
kuris jau ir dabar veržiasi 
koVon su kitomis srovėmis, 
bet Partija šituo žvilgsniu 
nieko negali jai padėti. Rė
mimas darbo jaunimo* ir sp 
d. studentijos yra eilinis už
davinys, nes jis turi didelį ir 
vaišingą dąnbo lauką. Padė
tos pastangos nenueis vėjais 
nei mums, nei Amerikos 
darbininkams lietuviams, nes 

j ir pas jus yra didelė orga
nizatorių ir idėjinių darbi
ninkų stoka.

“3) Partijos spauda: “So
čia Idemok ra tas’, ‘žiežirba’, 
‘Lauko Darbininkas’ yra pa
didėjusi nauju organu — 
‘Darbininkų Žinios’ (‘Rabo>- 
čij Viestnik’), leidžiamu 
Kauno miesto s.-d. Partijos 
Komiteto rusų kalba, šitas 
leidinys atkreips kitaip kal
bančių darbininkų akį į Par
tijų. Labai stokuojame pla
tesnio laikraščio — tektų 
praplikti ‘Soėįiaidemokratų’ 
kaipo C. K. orgSEftą, bet pi
niginis krizis ir nedarbas 
stato tam nenugalimų kliu- 
čil^” .* i’. 'T
Labai gerai, kad klerikalinis

S. Bostono “Darbininkas” visa 
tai perspausdino., Jisai tai t pa
darė, žinoma,* ne gero velyda
mas, bet savo'davatkiško smal
sumo pagundytas. ,

Pasakyk davatkėlei; kad toks 
ir toks dalykas yra labai “sekr 
rclnas”, tai ji būtinai papasa
kos apie jį visam svietui!

“Darbininko” numerį su iš
spausdintu jame Lietuvos so
cialdemokratų laišku mes pa
rodėme LSS. sekretoriui, drg. 
A. Žymantui, kuris jį buvo iš
siimi i nėjęs* kuopoms; ir pa
klausėme jo, ar tai jisai sugal
vojo tokį “triksą” — uždėti ant 
laiško pastabą, kurį išprovoka
vo “Dianbininko” redakciją iš
tisai jį perspausdinti? Jei taip, 
tai mes pasiūlėme drg. žymon- 
tui tą išradimų užpatentuoti. 
Turėjome skanaus* juoko iš da
vatkiško klerikalų naivumo.

je.
Tiesa, Anglijoje komuniz

mas neturi- jokios reikšmės. 
Kaip jau mes šioje vietoje esa
me minėję, paskutiniuose An
glijos rinkimuose už komunis
tus buvo paduota lygiai tūks
tantį kartų mažiau balsų, negu 
už socialistus. .' Anglijos dar- 
biečiai todėl žiuri per pirštus 
j “revoliucinius” komunistų 
rėkavimui. Bet reikia visgi pa- 
sakyŲJkad per daug didelis ko
munistų toleravimas kenkia 
Darbo Partijai. Jeigu ji butų 
griežtai atsirubežiavus nuo 
^Maskvos ir jos klapčiukų, tai 
Anglijos buržuazija nebūtų 
galėjusi sumulkinti daugelį 
balsuotojų bolševizmo baubu 
rinkimuose į parlamentų.

Reikia tikėtis, kad Anglijos 
darbiečiai ateityje sutvarkys 
tų dalykų.

Iš. Visur
[Iš “T-to”]

Neramus balkanai
Užsienio, laikraščių žiniomis, 

tarp Albanijos ir Juodkalnijoj 
įvyko ginkluotų susirėmimų. 
Jų priežastf iššaukė. Juodkalni
jos prefektp užmušimas. . Kų

KOMUNISTŲ PROPAGANDA

Komunistų spauda Europoj 
ir Amerikoj pastaruoju laiku 
dažnai ima ištraukas iš Angli
jos darbininkų dienraščio “Dai
ly Herald” tikslu pareklamuo
ti Rusijos bolševizmų arba pa- 
šmeižti socialistus. Lietuviški 
komunistėliai daro tą pat. Ten
ka todėl čia pasakyti keletą 
paaiškinimo žodžių.

Londono “Daily illcrald” re
dakcija dalinai susideda iš ko
munistų. Komunistų įtaka yra 
ypatingai žymi to laikraščio 
užsienio žinių skyriuje, nes tą 
skyrių veda; komunistas W. N. 
Ewie, ir komunistai taip ])at 
yra daugumoje užsienių kores- 
IMjndenlai.

Tai yra gana keisiu padėtis, 
bet jų llengva suprasti. Kele
tas metų atgal, kaip visiems ži
noma, ‘MJaily Herald” buvo 
grynai bolševikiškos pakrai- 
,pos laikraštis. Jį taip mėgo 
Maskva, kad ji pasiūlė jam 
dviejų šimtų tūkstančių dole
rių subsidiją, kuomet jį buvo 

bėdos, 
tečiaus

pasipriešino tam, kad laikraš
tis imtų pašalpą iš Rusijos, kur 
žmonės mirštu badu. Nuo V> 
Ibiko jį ėmė šelpti Anglijos 
Darbo Partija. r

“Heraldb” pakraipa ilgai
niui pasikeitė. Naminės poli- 
lil;os klausimais jisai nusista
tė prieš komunistus. Bet užsie
nių politikos* Srityje jisai pali
ko beveik toks pat, kaip buvo. 
.Jo redakcijos sąstatas yra se
nasis,

štai ddlko mes ir matome to
li į keistumą, kid > l^įklraš^į; rč- 
niianlis Anglijos Lwi’lx> l^rli- 
j ų (i r ga ilinai 11 is ’ iš j os fi ntm- 
sinę pašalpų), nuolatos užsi
ima bolševikiška propaganda, 
kuomet Darbo Partija yra vi^ai 
ne bolševikiška. Tai yra apsi-

apnikusios* finansinės 
‘11 eraldo” skaitytoj a ii

padarę Albanijos* bandos. Iš 
abiejų pusių esą daug pažeistų 
ir užmuštų.

Naujos aukso kasyklos
Australijoj Milbumo mieste 

darbininkai, kasdami žemę pa
čiam miesto vidury, iškasė 
daug £ukso gabalų, sveriančių 
ligi 1 svaro. R&dinys žmones 
tiek sujudino, kad daug žmo
nių 'įteikė valdžiai 'prašymus 
leist pradėti darbų aukso ieš
koti. v

Lenkų melų biuras Rygoj
Nuo 25 metų sausio 1 die

nos vėl atidaromas Rygoj len
kų ^pandos biuras. Jo vedėju 
paskirtas Cinarskis, kuris an
ksčiau vedė čia lenkų spaudos 
biurų ir dėl kurio paskyrimo 
vietinė lenkų kolonija labai 
priešinosi.
Baigtas Austrijos gelžkelių 

streikas
Lapkričio 11 d. pas i bipgė de

rybos tarp gelžkelių direkci
jos ir gelžkelių organizacijų. 
Abi puses susitarė. Tuo budu 
blizgias visuotinas Austrijos 
gelžkelių streikas.
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Redakcijos Atsakymas
P. J. Milton. — Ačiū už žinu

tę, bet suvartot jos negalėsime: 
dedame pirmiau gautų kito ko
respondento panašią, žiputę.

NupirkitefJai Naudingą Dovaną 
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H*EASE”
tai bus Dovana 
kurią ji vartos 

ir džiaugsis 
per metą 

eiles
KUOMET jus suteiksite jai “Easy”, jus nusiusite jai 
daugiau negu dovanų — nes “Easy” tarnaus jai • per 
metų eiles, sutaupins jai sveikatų ir suteiks jai ekstra 
liuoso laiko pasidžiaugti gyvenimu. Ir geriausia už 
viskų “Easy” apsimokės pats per save ir apsaugos 
skalbinius. ' ;

# DABAR
Dastatysime “Easy” Kalėdoms-ir jus galite pasinau
doti proga musų lengvo Kalėdinio išmokėjimo plano, 
jei jus norite. Atsišaukite ir telefonunkite į bile vienų 
musų krautuvę ir daleiskite pasakyti jums daugiau 
apie tą ideališkų dovanų dėl jos ir musų speciali Kalė
dinį išmokėjimo planų.
Visos krautuves atdaros vakarais iki Kalėdų

I The Sundberg Stores
Operated by C. E. Sundberg Co.

THE BEST 1N ELECTRICAL VVĄSHERS— IRONER5—CLEANERS 
7738 S. Halsted St.

Vincennei 5200 M
2952 E. 92d St. ’
So. Chicago 6968

11321 Michigan Ava.
Pullman 0480

5041 S. Ashland Avė. 
Botilevard 0817

2604 Milwaukee Avė.
Albany 0688

3936 W. Madiaon 
Kedzia 0742

st.
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Didelis Pasirinkimas 

Kalėdiniu Dovanų
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■auksiniu laikrodėlių ir danj' įvairių auk; i 
(kiliausia virta pirkti i»;i gerai žinomų krau

ieinuintiniii Žieilų, 1 
nių daiktų. U 
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* 3317 So. Halsted s Chicago, III.
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Socialistu Partijos ,
Cook County , delegatų 

susirinkimas
>' i M ♦ I

14 <, 
Coun-

Pirmadieny, gruodžio 
Socialistų Partijos Cook 
t y raštinėj, 1501 VVarren Avė., 
8 vai. vak., įvyko S. P. Cook 
County delegatų susirinkimas.

Siiisirinkimą atidarė sekreto
rius W. R. Sno|w. Buvo skai
tyti ir priimti dviejų laikytų 
mitingų protokolai. Toliau se
kė komisijų raportai bei pra
nešimai. S n ow pranešė apie 
buvusiame lapkričio 23 d. 
JeKvish AVorkers Girele svot., 
Cook Counlės S. P. narių su
sirinkime surinktais aukas So
cialistų Partijos reikalams. Au
kojo Šie draugai: Wm. A. Cun- 
nea $50, Jugosląv Branch $25, 
Ltuvandale* Engliih Br. $25, 
N. W. Jewish Br? $25,- Daug
ius Park Jewish Br. $25, Daniai 
l’retz $25, Morris Šeškių $25, 
Irving Park Br. $10, 
Ward Br. $10,

27th
Ward Br. $10, JugasJaV ’’ Br. 
No. 20 $8, Florence Mali $ljQ, 

•Eslello Sedgwick $10, Davė 
Woodhouse $10, John Collins 
$10, Fred. Ehling $10, ,'13th 
Ward Br. $1^ J. W. Frbeman 
310, Max \,Silverman $5, R, 
Cliizit $5, 17/ Rabinovich $5, 
R. C. Densmorė"$2,r P. Koto- 

• vich $2, A. BergėP $2, Fr.
Zaitz- $1, A. Broyne $5, Ubus.

$5, Her-
Ilalush- 
surinkta 

sudėjo 
mo-

$19.35;

Hallbecl; $5, S. Popa ra 
man Dickstein $5, M. 

Smulkių 
viso nariai

Mėnesinių narių 
surinkta $80, si 

parduota už $90. Tai tokias 
atskaitas išdavė W. R- Snow.

Apšviictos komisija pranešė, 
kad ateinančiais metais sausio 
mėnesy# bus surengti debatai 
temoje: “Ar gali Jungt. Valsti
jose įsisliprėli Darbininkų Par
tija, suorganizuota ant tikrų 
klesų kovos pamatų?” Deba
tuos Clarenee Darrovv, pagar
sėjęs advokatas ir Kirkpatrick, 
autorius knygos “Karė Ko Dė
lei,
skelbti' vėliau, 
madienį bus 
kers Girele 
kalbos. Prie
jos prisirašė penatą mėnesį 13 
naujų narių ir devyni persikė
le iš kitų miestų.

Kitame Cook Countės dele
gatų susirinkime bus nomina
cijos į Cook Counlės partijos 
viršininkus. Tais pranešimais 
ir aptarimais susirinkimas ir 
užsidarė. Paskiaus dar buvo 
kalbėta apie komunistų propa
gandą ir Įkaip jie 
melagystėmis
ir iš tų melagysčių verčiasi 
daro sau |>ragyveninių.

šapus Darbininkas.

kescių

ir laikas bus pa-
Atcinantį sek

su rengtos Wor- 
Auditorium pra- 
Socialistų Parti-

visokiomis 
mulkina žmones 

ir

PENK1 PATVIRKĖLIAI
TEISME

Penki patvirkėliai atsidūrė 
teismuose už užpuldinėjimą ant 
moterų. George Lemens, 17 m., 
7012 Emerald Avė., kaltinimas, 
kad pakartotinai užpuolė dvi 
jaunas mergaites. Harold Alt- 
schuler, 228 So. Market St., kal
tinamas užpuolime ant 18 m. 
mergaitės, kuri atsiliepdama į jo 
paskelbimą laikraščiuose* buvo 
atėjusi į jo raštinę j ieškoti dar
bo. Kiti trys yra negrai, kurie 
bandė užpulti baltas moteris.

Iš Kanados ateinąs į Chicagą 
didelis šaltis, kuris prasidėsiąs 
čia šiadnie. šaltis jau yra apė
męs visą Kanadą ir pasiekė va
karines valstijas. North Dąko-

mjaus 9, Kanadoje šaltis sie
kiu 21 laipsnius žemiau 0. Pra
našaujama ir sniego audrą.

St. Luke ligoninėj pašinu re 
Wm. L. Sackett, valstijos supe- 
rantendeutas vandens kelių.

veido raumenyse gyvena ir 
surakina žmogaus žandus taip, 
kad nė su geležimi neatvers! 
burnos. Yra moteriškos žuvys, 
kurios gyvena jurų gelmėse, 
ką nešioja savo vyrą kartu. 
Moteriškos lyties žuvys yra 8 
pėdų ilgio, o jųjų vyras 1% 
pėdos, kuris yra priaugęš prie 
savo pačios, kurį ji ir nešioja
si. Musės kanda, kuomet jos 
eina prie parazitizmo. Jos kan-

Pereitais metais generalinio 
pašto viršininko New praves
toji kampanija už pirkimą ir 
siuntimą kalėdinių dovanų la
bai nusisekė; ji leido visus 
siuntinius pristatyti į laiką ir 
nenuvargino pašto darbininkų. 
Paštas prašo, kad ir šiemet bu
tų tas pats padaryta.

Perkant anksti galima pasi-lda žmogų, kuomet jos veisiasi, 
rinkti geresnes prekes sankro- Prie parazitų pirikjauso Sals
vose ir gauti geresnį patarna
vimą, nes patarnautojai nėra Dr. Davidonis pasakė, kad jam 
nuvargę. Yra daugiau laiko ge
rai siuntinius surišti, taip kad 
jie visados bus pristatyti ge
rame stovyje ir į laiką. Sank
rovų klerkai ir pašto darbinin
kai taipjau turės tada sma
gias šventes, nes nebus taip 
įvarginti

li ras (ilgoji vidurių kirmėle).

prisiėjo išgauti net 18 pėdų il
gio kirmėlę iš žmogaus vidurių. 
Jos yra pavojingos ir užmuša 
žmogų. Jos atsiranda iš žuvų, 
jautienos ir kiaulienos, žuvi
nes vadina švediškom, o kiau
lines lietuviškom. Kirmėlės 

papuola j kiaulę,į paskutines dienas kiaušinėlis 
subėgusio begalinio dtarbo. O tada persidirba ir su lašiniais 
ir patiems bus smagiau, 
nebereikės rūpintis ir lakstyti,kiną, jei nebūna išprašyta tau
po sankrovas didžiausiame su- kan. Jos pereina per keletą gy- 
sigrudime, bet galėsite ramiai vunų 
ir smagiai laukti švenčių. ! jinga. Jos labai biaurios kada 

Paštas taipjau prašo nevar-, veisiasi praeda vidurius ir 
toti mažyčių kalėdinių korte- kartais smegenis. Kai jos eina 

apsunkina per kirkšnis, tai kojos sutins- 
ir pristatymą laiš- ta. Daug buvo nurodymų apie 

parazitus ir apsisaugojimą nuo 
------------- jų. Laikas pasibaigė ir neteko 

Kelly Spaulding, 1052 W. 63rd paminėti dar apie daugelį kitų 
St., bandė pakurti pečių kerosi- parazitų.
nu. * Pasekmėje, Kelly pasimirė 
nuo aįktegipm. Jo pati, du jų 
vaikai ir; įnamis Earl Carrico 
labai apdegė ir guli ligoninėse. 
Kelios šeimynos gretimam name 
liko išgelbėtos ugniagesių. Eks
plozija ir gaisras pridarė nuosto
lių už $1,500.

nės patenka į žmogų, kuri šunai-

iki išsivysto labai pavo-

lių, nes jos labai 
sortaviiną

Paskaitos prasidės ankščiau
Buvo apkalbėjimas apie pa

Lietuvių Rateliuose
Gyvybės ratas

l>r. Davidonio paskaita

Nors žmogus’ pergyveni 
I tą tiesė Ik ų vasarų, 
lai tiek pat mokslinių knyįų, 
bet kai nueini ant Mokslo 
Draugų paskaitų tai rodosi, 
kad žmogus nė nesapnavai to
kių stebėtinų dalykų, kuriuos 
prelegentai perstatų.

Sekmadieny, gruodžio 1 1 d., 
Raymond Chapel, Dr. Al. Da- 
vidonis laikė paskaitą — “Pa
razitizmas”. Rodosi, kad čia 
nieko svarbaus; parazitais iki 
šiol buvo žinomi tokie gyvū
nai, kurie ėda ir naikina kitus; 
buvo manyta ir apie žmones, 
tuo labiau kunigus, kurie ne
neša žmonijai jokios naudos, 
bet gyvena ir saldžiai gyvena 
iš žmonių triūso.

Dr. Davidonis temą paskirs
tė į daugelį skyrių. Jo išvedi
mas buvo, kad kiekvienas au
galas, žvėris, bakterija ir žmo
gus vienas kitą naikina 
gyvybes pa lai kym u i.

Vieni

ke- 
perskai-

savo

Pasirodė, kad pradedant pirmą 
valandą yra permažai laiko. 
Dabar kas sekmadienis paskai
tos įvyks 10:30 vai. ryte, Ray
mond Chapel, 816 31 st.
Durys atsidarys 10 vai. ryte. 
Svetainė šilta, tai nėra ko bi
joti ankščiau atvykti. Pavėla
vus būna skriauda lankyto- 

i jums ir kliudoma klausyto- 
i jaws. z

Sekmadjeny, gruodžio 21 d., 
i 10:30 vai. ryte paskaitą laikys 

p. P. Grigaitis, “Naujienų” rje-i 
d aktorinis. Jo tema bus — 
Kristaus užgimimas. Tai bus 
įdomi paskaita apie tai, ką sa
ko apie Kristaus užgimimą 
Šventas Raštas ir istorija.

Papuošimui
nuos’ p. J. Žiūronas, dainų 
muzikos mokytojas. —Rep.

----------- - -------------f-

prie darbo neprisideda ir sa
vais reikalais nesirūpina. O jei 
pats nesirūpina savais reika
lais, tai kaip gali rūpintis jais 
svetimieji? Per šiuos metus 
Sąjunga turėjo du dienraščius 
kaipo savo organus, kuriuose 
laiks nuo laiko buvo gvildena
mi sąjungos ir abelnai namų 
tavininkų reikalai. Bet ar dau
gelis namų savininkų atkreipė 
į tai savo domę? Tiesa, kelio
lika namų savininkų įstojo į 

'.sąjungą, bet kur kiti? O tą 
niekur nepriklausančių z gi yra 
didelė didžiuma. Del jų apsi
leidimo ir nerangumo nieko ir 
nuveikti negalima, jei kiti ir 
norėtų ką veikti. Šiandie turč
ių su justi visi namų savinin
kai, nes mieste pradėjo dėtis 
tokių dalykų, kurie niekam 
nėra geistini. Bet ir čia kaltas 
dailgiausia pačių gyventojų ap
sileidimas ir įiepaisimas savų 
reikalų. O ir pašalinti tuos ne
geistinus dalykus gali tik pa
tys gyventojai.

Buvo apsilankęs ir advoka
tas česnulis, kuris kalbėjo ke
letą minučių, ragindamas na
mų savininkus būti veiklesniais 
ir labiau rūpintis savo reika
lais ir v\sa apielinke, nes yra 
dalykų, kuriuos būtinai reikč- 
lą pagerinti, ypač saugumo 
dalykas yra labai svarbus,

Aptarus bėgančius reikajps 
buvo renkama sąjungos valdy
ba 1925 metams. Išrinkta: 
pirmininku B, PosantA, pagelta' 
Ą. Bertašius, nul. rašt. A. Tu- 
rnaviče,,Tiri* taSt, A. <Zarbmba, 
ižd. A. švaikauiskas, trustisais 
K. Andrijauskas ir K. Devei
kis, durų sargas B. Jansonas, 
korespondentas A. Tumaviče, 
organas — “Cicero News”; 
advokatas, kaipo patarėjais, 
Česnulis. Susirinkimus veik 
vienbalsiai nutarta laikyti se
nojoj vietoj pas 
kas pirmą trečiadienį 
ro mėnesio, vakarais.

Koresp.

Nepaprastas susiinduo- 
mavimas Chicagos lietu

vių Vaičkaus Dramos 
Studija

jau buvo skelbta taik

kiekvie-

K. D.

Nepamirškit
čių paskaitų dai- 

ir

Cicero
Lictuvių Namų Savininkų 

Sąjungoje

Gruodžio 3 d. įvyko Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjungos 
(Lithuanian Improvement Club) 
priešmetinis susirinkimas. Ka
dangi jis buvo šaukias atviru
tėmis, tai susirinko nemažai 
narių, taipjau įstojo apie tuzi
nas naujų narių.

Pirmiausia išklausyta įvai
rių komisijų raportus ir pada
ryta atatinkamus tarimus. 
Skundų komisijos liko panai

šiandie <S vai. vakare įvyks 
svambios prelekcijos sveikatos 
srity. Jas rengia SLA 134 kuo
pa, Mark White Sųuare Parko 
svetainėj, 29 ii’ Halsted.gt. Pre
legentu. bus Dr. S. Biežis, ku
ris nuodugniai išaiškins kaip 
reikia apsisaugot nuo visokių 
ligų. Taigi kurie žingeidauja- 
te šituo klausimu, malonėkite 
atsilankyt. Moterys ir vyrai 
prašomi visi sykiu atsilankyti, 
nes ką išgirsite, ką sužinosite, 
lai turėsite atminčiai kaipo 
gautą kalėdinę dovaną nuo Dr. 
S. Biežio. — U. M.

Kaip 
raščiuose, Studijoj mokslas pra
sidėjo lapkričio men. 25 d. ir 
pasekmingai siekia savo aukšto 
tikslo, — priruošti nuolatiniam 
Amerikos liet, klasiniam teateiti 
vaidylų-aktforių. Studijoj dar-; 
bas suderintas sekančiai: antra
dieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais nuo 8 iki 10 v. v., šeš
tadieniais nuo 4 ikh .6 v. v. ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 5 v. v. 
Plastikos — šokių pamokos bū
na antrad. ir penktadieniais nuo 
8 iki 9 v. v. Plastikos pamokoms 
į Studiją pakviesta labai talen
tinga baleto mokytoja J. Baraš- 
kova, baigusi baleto kursus pas 
garsiąją Imperat. baleto moky
klos mokytoją Kuličevskąją,; 
Petrapily. '

Iš 20 asmenų, laikiusių kvo
timus į Studiją, priimta 12; nors 
jau kvotimų diena seniai jau 
pradėjo, bet administracija dar 
gauna daug pareiškimų iš noęin- 
čių pastoti į Studiją, todėl stu
dijos direkcija nutarė sudkryt 
dar antrą grupę studijantų. No
rintiems pastoti į Studiją paskir
tos valandos: ąptfad., ketvirtad. 
ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. 
vak. '--1

Kadangi buvo daug prašymų 
iš tėvų, norinčių savo vaikus mo
kinti Studijoj, o vaikai sulig sa- 
vo amžiaus negali dar dramos 
mokintis, tai nutarta suorgani
zuoti specialiai prie Studijos ba
leto mokyklą vaikams. Baleto 
mokykloj bus dėstomos vai
kams prieinamos scenos meno 
pamokos, kad ateity iš to suda
rius vaikų teatrą. Tai mums lie
tuviams visai naujas dalykas ir 
sveikintinas. Todėl tėvai, mylin
tieji savo vaikučius nepraleiskit 
tos progos. Sąlygos visiems pri
einamos. Už mokslą reikia mo
kėti tiktai 10 dol. mėnesiui. Vai
kai į baleto mokyklą priimami

JOINT SERVICE
ER

Dzimdzi-Drimdzi prašo 
niekam nesakyt...

nuo 8 m. amžiaus. Tėvai, kurie 
leis savo vaikus į baleto moky
klą mokintis, turės dideli džiaug
smą, nes jie matys, kaip jų vai
kučiai pasižymi elastingumu kū
no, švelnumu ii’ grakštumu ran
kų, kojų ir reikšmingumu vei
do; ypatingai tas svarbu mer-

'••V f
(Seka ant Mo įiusL)

”•*/ .v h
Pirm negu pirksi pianą, pamanyk 
šitą Players Pianą; gražaus ne
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas $65.00.

3827 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

gyvūnai vadinasi mu- kintos, o naujų skundų nesira- 
s, o kiti parazitais.

Mutrualistai — nors daro blc- padaryta gera.
Vienas svarbiausių klausimų 

Po ilgo 
reikalau

ti, kad1 kada ateinanti pavasari 
ėlčs bus cementuojamos, kad 
jos butų daromos 16 pėdų plo
čio ir kad per vidurį butų pa
daryta žemiau, vandeniui nu
bėgti j gatvę, o ne į kiemą. Tam 
tikslui išrinkta komisiją iš 
penkių piliečių, kurie atsi

kreips į valdžią.
Antras svarbus klausimas,

do — reiškia, užbaiga melų

dį ir naikina kilus gyvūnus, 
bet jie kartu ir gero padam! buvo ėliy klausimas, 
sau' ir kitiems. Parazitai žudo apkalbėjimo nutaria 
kitus ir net sunaikina save.

Yra augalai, ką yra labai 
naudingi, bet yra ir blogų. Au
galai nekenčia žvėrių ir žmo
nių, bet jie myli ir vartoja jų 
išteistą angliarukšlį. Ant do
bilų šaknų randasi - bakterijos, 
kurios iš oro sugeria oxigeną, 
paverčia jį druska ir uižlręšia 
žemę. Psihinus, paukštis, daro
sau lizdą bičių 'lizduose. Bil'čs, tai buvo tedkimus didesnės ap- 
apginn paukštį nuo priešų, o saugos gyventojams. Buvo 
išĮnreti paukštukai lesa bites, siūlymų reikalauti daugiau po- 
kad turėjus sau maisto. Skruz- licijos, bet galutinai tapo liū
dės turi utėles, kurios padaro tarta tik pareikalauti iš mies- 
jums maisto. to prezidento paraginti policis-

Yra gyvūnų, kurie nors dir- tus būti gyvesniais ir veiklos- 
ba, tat yra parazitai. Parazi- niais. Pamatysime, ar duos to
tai tingin.^ai. Kenksmingos kis reikalavimas 
bakterijos yra parazitai. Bak- 
terijos sunaikina žmogų sa- valdžia 
vo maistu, kuris miršta i,r kar 
tu turi ir;?
bakterijų žmogui numirti^ pčr 
sikeliu į žėme ; it - 
kol nfcpakliuva -• 
gy

kok i ų nors 
geidžiamų pasekmių. Mat nors 
____,a yra skaitoma žmonių 
ir turi tarnauti liktai žmo- 

jos įnirti. ■< Daugelis nėms, ■ bei ■ ji' tik -'tada pildo
r- žmonių reikaląvipjus, kada

• y ei gyvena, žmonės yra oęgunjzUeli ir lai-
į nąują Žmo^ kosi vienybės. Pas mus gi ‘to 

žmogus yęa bakterijų iš
nešiotojas. Stabo ligą pagumi- pasakymu “tegul k 
ua parazitai bakterijos, kurios bus n man geriau \

nėra. Daugumus pasitenkina 
dirba, 

bei pats

“ Prašome niekam nesakyt, 
kad mes lošiame, Ketverge, 
gruodžio 18tą d., Šv. Jurgio 
parap. svetainėje”.

Taip prašė repoi’teriaus Raga
niaus Dzimdzi-Drimdzi.

Taigi ir reporteris niekam nie
ko nesako, o ir nuo savęs prašo, 
— susimildami niekam nesaky
kite. • — Raganiui. «

Truinpas ir tiesus kelius

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de !uxe
“RESOLUTE” — “RĖLIANCE” 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža 1, 11 ir 111 klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THU RIN
GI A”, “WESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai dėl Iii klesos pasa- 
žierių.

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

United American Lines
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL.
arba autorizuoti agentai.

-

ONA BERŽINSK1KNE 
po tėvais Beinoraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu utarninkc, gruodžio 
10 d., 1924 m. G:09 iš ryto po sunkios ligos sulau
kus 54 metų amžiaus. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Raseinių apsk., Viduklės parapijos. , Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Amerikoj paliko vyrą An
taną, keturios seserys ir du brolius, o Lietuvoj 
seserį.

Laidotuvės įvyks sukatoj, gruodžio 20, 1924 
m. 8:30 vai. iš ryto iš namų 6159 So. Artesian 
Avė; į ^v. Kryžiaus Bažnyčią, o po pamaldų j šv. 
Kaži mieroKapines. k

Nuoširdžiai kviečiu visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse;

Nuliūdęs
ANTANAS BERŽINSKIS.

Gudrtte Teisėjas Išgel- 
i bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas." 
i “ Visi linksmi!

>*

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių' verksmo ir 
todėl prašę namų įsąvintnko1 išvaryti 
šią lenkų šeimyną Is tų ųamų.

TejSč&is ‘išk/ąusęs verkiančių kū
dikių*' iįbtinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeiftaAęio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i apticką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
‘NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 

i tik užeis tie skausmingi simptomai. 
1 Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 

motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti,: 
namų savininkas ištraukė bylą iri 
visi sau linksmai gyvena. 1 ■;,

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu j 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! z '

(Paskelbimą*) t

ALPAMaltExiract
į} imiĮortuotais a 

piniais ir gėla- 
tina, 1 setai 
$1.00. 1 tuz. se' 
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir nustingu 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser-

- ninko, kad Kau-
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatomo j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Uo.
2428 W. 47 St._

Phone Lafayette 1104

ZįLL SPECIALIAI
Geriausios rųšies HA
Overkautai

ŽELI CLOTHING GO.
1366 So. Halsted St

Atdara vakarais ir nedčlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

FRANK P.
WATEKAITIS

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

4

Tol. Roosevelt 1866
652 W. 184h St., Chicugo, UI.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 Westl47th St
) Phone Boulevara 7589

Physical Health Institute
DR. VEIX)NIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uŽsisenėjusias,; be vaistų Ir opera
cijų, naujausiais budais.

42Q{ Archąf1 Are^ Chicago, Iii. 
Brjgjitrirf Pairk, 2-rų lubų, Rūmas 1 
valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephonc Taifayett* 4543
-.1 I I ■ II I >. III .! I

(----------------:--------- z------—s
Chiropractic The Master

Raktas Kuris Atidaro 
Duris į Sveikatą

NORMAI. 
NERVE

BFINE OF 
MAN

P1NCHEI) 
NF.UVE

SUIRIMAI bile vienos 
Hckaričių Kali pa
eiti nuo NĖR VOS pri- 
Hpaudimo nugarkaulio 
Uauliukuis:

■'SMEGENŲ 
AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDG1LĖ8 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 

LONŲJŲ
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropraetor Palmei' mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti juros< pata
rimus.
Yra labai daug klai

dingą nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl nešte 
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir oųžinokit© apie jo 
ęydymp,. budus. Jis yra 
zmoguįl kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOVV.
Chiropruchn-

1645 . 47 S*t., Chicago. UJ.
Tel. Boulevai’d 7006

Valandos nuo 2 po piety ?kį. g vg. 
kire Ve-i'ėlioj mm 10 1? dmns
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Lietuviu Rateliuose. BABRAVIČIUS NEBUVUS 
KVIESTAS | GOLFININKŲ 

POKBl | DAINUOTI
PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEMĖ NAMAI4EME

(Seka nuo -to pusi.)
gaitėms. Tokia mokykla buvo 
įsteigta Rusijoj kunigaikščio 
Trubeckio. Toj mokykloj vafkai 
šokdavo, žaizdavo ir sudaryda
vo vaikų teatrą. Kas mėnesį ba
leto mokyklos vaikai turės savo 
baleto vakarą, ir tėvai matys sa
vo vaikučius scenoje, gėrėsis ba
leto mokyklos vaisiais.

Norintieji mokintis vieh tik 
plastikos šokiu, leidžiami ben-. 
drai mokintis su studijantais,’ 

’ studijos plastikos pamokose, už
simokant už mokslą 8 dol. mė- tuviu namus pradėjo vaikščioti 
nėšiui. visokį agentėliai siūlydami par-

Visus Vaičkaus Dramos Stu- duoti auksinių daiktų, žinoma, 
dijos ir baleto mokyklos reikalu nebrangia kaina. Vienas jų ąp- 
atlieka ir informacijas teikia silankė ir pas ponią Olgą Brown, 
Mildos svetainėj, Studijos bute, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
vakaro. — n.

P-as J. Bąbravičuis prašo 
pranešti, kad Liet. Golfininkų 
Komitetas visai nederamai pa
sielgęs, paskelbdamas-, jog jis 
dainuos golfininkų bankete. 
P-as Babravičius niekam lokio 
pasižadėjimo nebuvo davęs ir 
net nežinojęs, kad koks 
banketas yra rengiamas, 
jis dainuosiąs.

“AUKSINIŲ” DAIKTŲ 
AGENTAI.

ten
kur

Besiartinant Kalėdoms, >po lie-

1906 Union Avė ir. įsiūlė špilką 
už 6 dol. Kuomet to moteris nu
ėjo į krautuvę pasiteirauti, kiek 
špilka yra verta, tai krautuvi
ninkas tuoj pasakė, jog ne dau
giau 50c-

Tuom tarpu agento nei matytJAUNOJI BIRUTĖ VAŽIUOS 
EKSKURSIJON I CIHCAGOS nesimato, nors pavardė yra ži

noma. — G.TEATRĄ

PAREIŠKIMAS RAMUČIO,

Paskutiniame, pereito penkta-

ore liesim, 
tės chorą

kovo 8 d.

Aš sakau, kad toj Jaunojoj ( 
Birutėj randasi vis kas nors 
naujo. Jie mokinasi dainų, mu-j 

turi savo chorą ir dienio, Vilnies num., tūlas jų ko
jų Jaunosios Biru- respondentas rašo apie įvykusį 
bus galima girdėti Ciceroje koncertą ir pasirašo 

metiniame koncerte, “Ramutis.“
Ramutis yra originalus Nau-

Dabar prieš Kalėdas Chiea- jienų reporterio pseudonimas, 
gos didžiulė teatrų kompanija Naujienų Ramutis nieko Vilniai 
Balahan and Katz duoda Ka- nerašo. Vilnies reporteris Ra- 
ledų. dovaną ---- savo l>ile teat- m<itis yra. visai kitas asmuo,
re perstatymus vaikams dykai,'toks, kuris pats sau negali sla- 
tik reikia gauti biletus. Bile- pyvardžio surasti, vartoja Nau- 
lai jau gauti ir yra ant rankų jienų korespondento vardą.
pas komitetą. Šiandie Jaunosios Naujienos turi virš desėtko 
Birutės repeticijoj bus sutarta korespondentų ir jie turi savo 

teatrą — Chicago, 'slapyvardžius, svetimais nesi
slepia ir jų pseudonimai turi 
jiems tik ir prigulėti, o ne kam 
kitam. Vilnies korespondentas, 
jeigu jam sunku surasti sau 
pseudonimą, tai pasakyčiau—pa
tarčiau, kad jis vieton Ramutis, 
pasirašytų Ragutis, tas bent ge
riau pritiktų. Tas atsitinka jau 
kelintas kartas, kad Naujienų 
reporterių vardus pavartoja tai 
viens arba antras laikraštis, tai 
nemandagu.

j kurį
Roosevelt, Rivera ar Tivoli 
važiuos, šitas priduos Jauna
jai Birulei daugiam energijos. 
Kas nori dar prisidėti prie šios 
ekskursijos, lai ateina šį Va
karą į Mark VVhile Square

ŠIANDIE J. BUTĖNO 
KONCERTAS

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

Svarbios prelekcijos sveikatos sritys į 
rengiamos S. L. A. 134tos moterų 
kuopos, įvyks gruodžio 17 d., 1924 m. 
Mark White Sq. Parko svetainėje. 
Prelegentu bus Dr. S. Biežis. Taigi 
kurie žingeidaujat sveikatos klausi
mu, fnalončkit’ atsilankyti, moterys ir 
vyrai visi sykiu, nes prelekcijos žada 
būti gana įdomios.

Kviečia Komisija.

moterųREIKIA patyrusių 
prie skirstytno popierų atkarpų. 
Atsišaukite: Į

Rocco Rižzo and Co. ) 
612 West Taylor St.
Tel. Monroe 3994

HARTMAN’S
RAKANDŲ BARGENAI

VISOS PAPRASTOS KAINOS

MOTERŲ virėjų, $25 į savaitę.
i Lovį/ taisytojų, $17 j savaitę.
j Merginij namų darbui, $15 j savai- 
i tę, kambarys ir vagis.
i Imlų plovėjų, $18 j savaitę.

\ I Merginų j dirbtuvei, $18 i savaitę.
Uauntioii.; Orkestro reikalu. Kurie Prie virtuves, $3 j dieną.

paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi- j Velterkii, $20 j .savaitę.
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J.; Jani tarkų dienomis, .tnnnpus valftn- 
Grušui arba tiems nuo kurių paėmėte,; dos, $12 j savaitę.

.... SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY,

4191 S. Halsted St., 2 augštas

nes turim padaryti atskaitą.
Kon. rengimo Komitetas.

Cicero Lietuvių Liuosybės 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 šėrai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes tai» yra nu
tarta pereitam šėrininkų pukmetinia- 
ine susirinkime ir jeigu kur® da ne
sate atsiėmę Šerus tai prašAmi atsi
imti ai išnešdami t ąsytes. Kviečia 

\ - - Direktorių Valdyba.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti ‘‘Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums -- mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musu žmogus patyręs tame darbo, 
jis nuo 5-kių i.š r.vto pradeda ap
rūpinti savo kostiimerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Jaunuolių Orkestro šiandien mitin
go nebus iš priežasties Butėno kon
certo. ----- V^ildyBa.

ASMENŲ J1ESK0JIMAI
JĖŠKAU savo Švogerių Igno ir 

Adomo Narušiunų, Ragoniškių kai
mo, Alytaus apskričio, abudu gyvena 
Amerikoje, buvo kietose anglhj kasy
klose, o dabar nežinau kur jie randa
si. Turiu svarbi} erikalą, meldžiu 
atsišaukti.

GEO. SANKEY,
P. O. Box 473, Canons.burg, Pa.
L"....................  1 ■"■—■■■ — ■—■y

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų lan
gų plovėjų

World Window Cleaning Co.
62 W. VVashington St.

Room 21.

li EIKI A patyrusių shearma- 
nų karpymui geležies atkarpų. 
Tiktai tie kurie yra dirbę gele
žies atkarpų jarde, tegul atsišau
kia. Cohn Iron A Steel Co., 
2031 North Southport Avė.

.REIKALINGAS pirmaranki« 
duonkepys, prie juodos, baltos ir 
biskėtų, kad butų atsakantis.

1400 So. 48th Ct.,
Cicero.

REIKIA VIRĖJO į restauran- 
tą^.nuo 10 ryto iki 1 vai. po pie
tų. Ir taipgi vyro dėl valymo ir 
indu mazgojimo.

1464 Indiana Avė.

NUMAŽINTOS
I

Gera proga sutaupyti pinigų 
Kalėdoms

Vien tiktai Hartman’s krau
tu ve,j kur “vartoti tavorai

“krautuvėj apnešioti“ rakandai 

yra parduodami labai lengvais

išmokejimais.
3 šmotų prikimštas velour setas $48.97
3 šmotų prikimštas velour setas $98.85
2 šmotų mohair setas ............ /. $96.89
3 šmotų medžio /rėmais setas $26.89
3 šmotų niasiviškas walnut, ma- 

hogany arba golden parloro 
setas pasirinkimui .......... $39.98

Mahogany davenport stalai .... $11.79 
l.ibrary stalai visokių užbaigi

mų ......................... z.................. $8.49
I Padidinami stalai, pailgi \valnut 

arba mahogany ......... ... $18.68
Valgimui kambario krėslai pri

taikomi  .... ................ .. . $2,98
Pavieniai su ramsčiais krėslai vi

sokių užbaigimų .........
Bufetui pritaikomi
Pavieniai serving staliukai 

kių užbaigimų .........A
Simmons plieninės lovos
Medinės lovos visų užbaigimų 

daugiausiai bo\v galais ... $18.89
Dreseriai ir chiffoniers ..........  $13.98
Napjos sampelines Dat.ovos, cre- 

tone pa«ls ............................... $23.98
Kroehler Duofolds mahogany ar

ba aržuolo ........................ $24.89
Dideles patogios supamos kėdės 

visokių* užbaigimų skurines ar
ba velour ..........................  $17.79

Cabinėt gas rangės ...................... $26.69
Virtuves kabinetai ...................... $22.98
Balti virtuves staliukai porceli- 

niaią viešais ............. ......... $3.98
9x12 linoleum virtuves karpe- 

tas ................................ $7.98

Savininkas turi parduoti 
greitai

Už $3500 nupliksite 
Naiijg

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

įfnurytas apron plufnhingas, sidabri
niai elektrai fixtures, platus lotas, 
plieno konstrukcija, bufetai, įmūrytos 
prosinimui lentos, tikro beržo trimin- 
gai, lietaus maudynės, baltai ename- 
lioti pečiai ir ice baksiai, netoli Gar- 
field bulvaro ir visi parankumai. Par
duosiu už labai pigią kainą, kitus pi
nigus kaip lendą. įplaukų už šį na
mą i metus yra $2010. Veikite grei
tai, neš jiis neturėsite kitos tokios 
progos. Del tolimesnių informacijų 
apie šį puikų namą atsišaukite asme
niškai arba rašykite.

Pietrzylek Bros.,1
NAMŲ STATYTOJAI

1647 W. 47 St.

DIDI.LIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Mapte- 
\voo Avė., garu šildomas, lile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral. 2444 \V. 67 
St. Tel. Prosnect 1364

MORTGECIAI -PASKULOS
ANTRI MARGIRIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
Ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

MOKYKLOS

Kurie tu- 
bi’znj dėl išmainymo kreipki- 

pns:

muro namą ant biznio, 
rite 
tės

.... $3.98 

... $28.79 
viso- 
.... $7-98
.... $4.29

A. Grigas
3114 So. Halsted SI.
Tel. Boulevard 4899

J Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
■igning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, 111.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manafar

Pilnas pasirinkimas heaterių
parodymui.

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

Tel. La f aveli e 6271

PARDAVIMUI maža vištų farma, 
nėra budinkų, 2 akrai 

tuojau.
$4 00 įmokėti, 
žemės. Turi būti parduota 
Rašykit savininkui.

Naujienos, 
17'39 So. Halsted St. Box 426.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKįl REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

. ’ State 1887

VYRAI IŠMOKITE MODERNINftS 
BARBEKYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Brighton Parko Bargenas
PARSIDUODA 2 flatų nau

jas muro namas po 5 ir 6 kam
barius, karštu vandeniu šildo
mas, namais neša 43% ant jū
sų pinigų. Parduosiu už $13,000 
arba mainysiu amt bungnlow 
nepaisant apiclinkės, Reikale

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienus, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halšted St., Chicago, III. 
Corner 81st and So. Halsted Streets

Užganėdinimas garantuotas 
arba jūsų pinigai grąžinami.REIKIA vyrų kabinot dirbėjų, $35 

į savaitę.
Prie medžio darbininkų, 60c. j vai.
Prie medžio darbo mašinų operato

rių, $33 į savaitę.
Inžinierių, $40 Į savaitę.
Pečkurių, $35 į savaitę.
Lipintojų, 60c. įĄyalandą.
Pasluntinėjimui vyrų, $30 į savaitę.
Virėjų, $35 j savąitę.
'Kaipgi turime daug ir kitokių darbų 
SOUTH PARK EMPLOYMENT

AGENCY,
4191 S. Halsted St., 2 augštas

518-520 So. Wabash Avė
Netoli CongressĮVAIRUS SKELBIMAI

STOGDENGYST® ’
Jūsų stogų prakiurimas ' užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Du n ne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Krautuvė atdara kas vakaras 
iki Kalėdų, F. G, Lucas & Go.

4108 ARCHER AVĖ.

PARINKTAS kampas, presinių 
plytų namas, krautuvė, gyvenimui 
kambariai iš užpakalio, 7 kamba
rių flatas viršuj, cementinis skie
pas, landrės loviai, 2 karų gara
žas, bargenas.

3001 Emerald Avė.
Phone Roosevelt 163-M

Pardavimui bučernė
labai pigiai; bučernė randasi Brigh
ton Parko apielinkėj. Mainysiu ant 
namo nepaisant apielinkčs; atsi
šaukit pas:

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

— Ramutis.šiandien 8 vai. vak. 
mian American
1438 W. 18 St., įvyks Jono Bu
tėno koncertas.

Susirinkime pasilikti jį 
juo atsisveikinti, nes p. 
na.s ne tik Chicagą, o ir 
riką greitu laiku apleis.

Susirinkęi palinkėkime 
kuo geriausios kloties ir past-t tų, kurie duodate Naujienoms pra 
sekimo atsiekti savo 
prie kurio jis taip energingai 
eina. '—N.

Bohe- 
svetainėjc,

ir su 
Butė- 
Ame-

Pranešimai
PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

REIKIA PIANŲ SALESMANŲ
REIKIA jauno vyro tarpe 20 ir 30 

1 metų amžiaus, kuris kalba lietuviš
kai ir angliškai. Patyrimas nereika- 

. Alga ir 
į komišinas ir išlaidos. Vyras gyve- 
. nantis South side tegul atsišaukia 
vakąrais arba dienomis.

| STORY AND CLARK PIANO CO. 
11418 So. Michigan Avė.,

i Roseiand

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

MELROSE PARK lietuviška ______
valgykla ponios J. Volbak. Ga-:įinK®»» Pr°ga-
mina labai skanius lietuviškus? 
ir amerikoniškus valgius.

1913 \V. Lake St.
Tel. 1740 <

Negirdėtas mainas
IŠSIMAINO 5 kambarių bunga- 

lo\v; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto; lotas turi būt Brigh
ton Parko apielinkėj. Atsišaukit 
pas: I

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų kofnitetų, raštininkų ir visų 

tik«lsi ’ nešimus įsitėiiiyti šias taisykles:
*•*, 1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra

nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma

nius ir tokius .susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. * Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų,: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan-

jam

ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI
Turiu tuojau parduoti

ROSELANDO R1STYNĖS
, e 1 vllfllMlH pclalldlId.i) pi uAalUtH, 1IŲU*

Gruodžio 19 d. Strumilų sve- sinfus susirinkimus ir apvaikščioji- • «»••• y » • * mtl® « r« *aLL1A » »» I •«tainejc įvyks šaunios ristynės. 
Nekalbant jau apie tai, kad 
ten risis pagarsėjęs Požėla su 
MacMarshu, roselandiečiams 
bus suteikta progos pamatyti 
kitą garsą ristiką, Jack Sher- 
ry, kuris nesenai atvyko iš 
Xe\v Yorko. I tiškų apeigų (išskiriant liuterijas),

“Tėvas” Norkus irgi susi- lr- -Pr!,nešiinai «alimi 
kibs su “rough house“ \Val- 
lace’u. —N.

4. Už apmokamus pranešimus 
, reikia mokėti 70 centų už colį ar- 
Į ba dalį vienai dienai. Skaitlius die

nų ir colių neaprubežiuOjamas.

Pranešimas
Biznieriams
Ar jau turite sieninių Kalendorių dėl 1925? Jei 
dar ne, tai, užsisakykite. Dar mes turime liku
sio stako, užsisakyti galite iki 20tos dienos 
gruodžio; orderiai bus išpildyti ant Kalėdų.

Ateikite ypatiškai dėl pasirinkimo. Jeigu 
negalite pats ateiti, tai patelefonuokite, o mes 
prisiusime žmogų su sampeliais.

AUSROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St., Boulevard 9663

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

653Q So. Robey St. 
Tel. Prospečt 3926

DIDELIS BARGENAS. Rakandai 
kaip nauji, pianas, console fonogra
fas, 2 miegamo kambario setai, mo- 
hair parloro setas, kaurai, liampa, 
paveikslai, sykiu ar dalimis.

Atsišaukite
1307 W. 55th St.

Savo $750 vertes grojiklj pianą, ge
rai žinomos firmos už $135, 90 rolių, 
benčius, cabinet ir dastatysiu j jūsų 
namus dykai. Biskį pinigais, o kitus 
lengvais išmokėjimais.

2918 Milwaukee Avė.

e i J
RENDAI 4 ruimai, toiletai, gasas, 

elektra ir porčiai, 2 savaitės už dyką 
renda, I

Kreipkitės prie savininko
3446 Emerald Avė.
Tel. Meadway 2246

RENDAI 4 ruimai ant 3čių lu
bų iš fronto, elektra, gasas švie
sus ruimai. Kreipkitės į krau
tuvę.

3108 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARiy
RUIMAS rendai vienam vyrui be 

valgio. Geistina kad butų blaivus. 
Patogi vieta gj^venimui, ruimas apšil- 
ilomas

Kreipkitės
3029 So. Union Avė.

. 1,1..........—NI—II " M................  .............

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovėjų.' 
Darbas 6 dienos j savaitę.

Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA restauracija ir 

lunch ruimis. Biznis eina gerai. 
Parduosiu pigiai, tik $350. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

4512 So. Gross Avė.
arti Ashland ir 47th St.

PARDAVIMUI paprastas Kimball 
pianas, vartotas du metu; mokėjau 
$450, parduosiu už $95. Atsišaukit 
šią savaitę.

2247 Homer St.
Tel. Brunswick 4784

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA arba apsimaino ant 

automobiliaus arba loto čebatų Sto
ras ir kitokių daiktų; labai pigiai, 
Netuvių apgyventa, netoli lietuviškos 
bažnyčios; turiu du bizniu, kas pir
mesnis tas laimes. Savininkas

4238 So. California Avė.

BARGĘNAS
Parduodu buČernę pirmos klesos 

įrengimai. Vieta labai gera. Cash 
biznis, nėra knygučių, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pigi renda, 4 metų 
lysas.

5262 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ IR

BUČERNĖ
3600 So. Union Avenue

Tek Yards 0297

PARSIDUODA gerai 
restaurantas.

įreng- 
i tas restaurantas. (iera vieta 
! geram žmogui. Biznis eina ge- 
| rai.

3103 S. Halsted St.
RF.IKLV jaunos merginos artya;

moteries, mokančios angliškai kal-l 
bčti, dirbti restorante

Atsišaukit.
1913 W.
Melrose

Phone 1740

už Veiterką.1

Lake 
Park,

St.
III.

TURIU parduoti savo gražų, $276 
• veitės Console Victrolą, su radio arm 

1 vartota tik 3 mėnesius, yra daug re
kordų, deimantinė adata $65.

2502 W. DiVision St.
2n(i fl.

Tel. Armitage 1981

Namai parduodami per 
teismą už skolas

Retos progos pirkti namus 
pigiau nei jų kaina.

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107
NAUJAS, 2 flatų mūrinis namas, 

sun parloras, in Marųuette Manor, 
5-5 kambarių, stikliniai porčiai, ar
žuolo trimingas, kaina $15,300, cash 
$3,500.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 West 63 St.
Tel. Prospect 1910

4 FLATŲ mūrinis namas, netoli 63 
St. ir Halsted, kampinis namas, ge
bame padėjime, tiktai $11,300.

Atsišaukite
SHEEHAN WITOUS AND CO. 

1654 West 63 St. 
Tel. Prospect 1910

DEL MIRTIES parduosiu 5 kamba
rių medinę rezidenciją, netoli ofiso, 
furnace šildoma, kieto medžio trimin
gai, bargenas, kaina $6,000, cash 
$1,000.

SHEEHAN WIT0US AND CO.
1654 West 63 St.
Tel. Prospect 1910

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St

$6,000,

HOFFMAN
šiandien namai jau yra piges

ni, nors daugelis namų savinin
kų tebelaiko kainas ir augštai. 
Tokiu laiku kaip dabartinis iš
mintingi žmones kaip tik jieš- 
kosi namų nusipirkti, nes tokiu 
lėtesniu laiku atsiranda tikrų 
bargenų. Jei kada pasitaiko ge
ras namas pirkti ant licitacijos 
per teismą, tai labai dažnai ga
lima iš to turėti ir gero uždar
bio. Plačiau čia apie tą aiškinti 
neišpola. Bet kas norėtų pama
tyti kaip juos galima pirkti, 
gul atsikreipia pas advokatą

Kleofą Jurgelioni,
3335 So. Halsted St., 

antras aukštas, 
telefonas Yards 0141

te-

PARDAVIMUI arba išmainymui 
medinis kampinis 4 pagyvenimų na
mas su groserne ir saldainių krautu
ve.
ar loto.

2800 Emerald Avė., vakarais

Mainysiu ant pagyvenimo namo 
Matykit savininką

Tel. Prospect 10404

Pri r en giamoįi 
MOKYKLA

$14 I MĖNESI
Nupirksite mano 2% akrų vištų far- 
mą, netoli Clarendon kalnų prie C. B. 
Q. geležinkelio, 60 traukinių kasdien, 
netoli Marionų Instituto, atsišaukit 
prie Direktoriaus,

Room 722, 160 N. La Šalie St.

NORIU pirkti lotų Brighton Parke, 
ar South Side. Pirksiu už pinigus 
arba mainysiu ant gero uždaryto au
tomobiliaus. Lotų savininkai atsi
šaukite per laišku arba ypatiškai.

J. VILIMAS,
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwest Side, $200 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Naujienos, 1739 South

vakarais nuo 6 vai. iki 8:30 vai. Halsted St., Box 428.

ĮSTEIGTA 1910

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

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

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


