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Mussolini kaltina
< | ! Z

mas dėl teroro
t

Kinuose išskersta 1065 
nusikaltėliai

110 žmonių žuvo parako laivui 
ekspliodavus

Lenkai skundžia Lietuvą 
Tautų Sąjungai

Pvašo Sąjungos Tarybos inter
vencijos. kuria butų “pada
rytas galas nepakenčiamoms’’ 
lenkams sąlygoms Lietuvo
je.

Del fašistą piktadarybių 
kaltas Mussolini

-------- _ >
Buvęs fašistų vadas sako,

patsai diktatorius duodavęs 
įsakymus šalinti iš kelio prie
šininkus.

kad

VARŠAVA, gruodžio 27. 
“•Lenkų emigrantų iš kauniš
kės Lietuvos Komitetas” pa-

garbes so- 
atstovo 

Matteolti.
svarbiausiame, koks 

dok u-

dėl dalyvavirfio nužudyme 
cialistų parlamento 
Giacomo 

šitame
kada buvo paskelbtas,
mente tiesiai sakoma, kad dėl 

piktadarybių,

ROMA, Italija, gruodžio 27. 
Italijos opozicija smogė vėl 

smūgį premjerui Mussolini’ni. 
Ji paskelbė memorandumą, pa

siuntė Tautų Sąjungos 'Tarybai rašytą buvusio vidaus reika-
šitokį protestą: lų departamento spaudos biuro

“Prie to, kas buvo įteikta1 direktoriaus Cezaro Rossi, kurs 
birželio 1, 1921, Lenkų emig-' dabar sėdi kalėjime kaltinamas 
rantų Komitetas turi 
pranešti kas seka:

“Persekiojimas tautinių ma
žumų kauniškčj Lietuvoj vis 
didėja. Nuo lapki’ičio 15 die
nos įėjo galion patvarkymas, 
kuriuo draudžiama tautinėms'visų
mažumoms vartoti viešai savo .kokios tik buvo papildytos fa- 
gimtąją kalbą. Del to Lietuvos Estams ,viešpataujant, kaltas 

patsai diktatorius Musso- 
Dokumento autorius C.eza- 
Rossi buvo Mussolini’o, 
sakant, dešinioji ranka 

visą fašistų agitacijos lai-

vyriausybe visai sunaikino vi
sokius skelbimus, suredaguo
tus lenkų ir žydų kalbomis.

“Spalių mėnesio 28 diena 
Kauno Seimas atmetė tautinių 
mažumų interpeliaciją.

“Sausio 1 dieną įeina galion 
naujas privalomas įstatymas, 
kuriuo nusakoma, kad visose 
privatinėse prekybos ir pramo
nes įstaigose visos knygos ir 
sąskaitos turi būt vedamos iš

imtinai lietuvių kalba.
“laetuvos vyriausybė tole

ruoja lietuviško šovinizmo ap
sireiškimus, 
tinių mažumų jausmus.

“Taip, lapkričio mėnesio pra 
džioj ta vyriausybė visai ne 
reagavo į sunaikinimą ir iš-t 
niekinimą Kėdainių kapuose 
kryžių, ant kurių buvo padėti 
lenką kalba parašai. Patvirti
nantieji 
siųsti su sekamu kurjeni.

*tVk*s labai prašome Tarybą*1 gentą Cezarą Forui; o 
kad ji teiktų savo globos ir kinimas buvusio 
padarytų energingos lintorven- Nitti’o vilos buvęs irgi 
cijos, kuria 
galas tokioms nepakenčiamoms. Mussolini’o pritarimu, 
sąlygoms.’’

“Koihiteto

esąs 
lini.

taip
Pet
ka ligi Romosi paėmimo ir Mus- 
soliiii’o pasiskelbimo diktato
rium, ir laike užėmęs auk.ščiau-

,vo dagi jos generalis sekreto
riui.

Savo memorandume Rossi 
sako, kad Mussolini pats įsa
kęs generolui Balbai nubausti 

, ,. . , parlamento atstovą Misūrį už joužgaunančius tau-/ , .i nepalankią kalbą, pasakytą
• I parlamente; jis patsai taipjau

i įsakęs generaliam policijas vir- 
į išininkui, generolui De Bonui, 

'nubausti' ministerį Amendolą
• už jo nuolatini priešinimąsi.

i- Mussolini davęs įsakymą pa
to Įrodymai bus pančiam Rossi’ui ir jo emisarams 

Milane nužudyti fašistų insur- 
sunai- 

premjero 
vietos 
patiesbutų padarytas fašistų organizuotas su

Dokumente sakoma, 
vardu skundą Mussolini patsai įsakęs 
; Lietuvos Sei- retorini Finzi’ui išduoti

mo atstovas Smielevvski.

Lenkų nota dėl Klaipėdos r

kad 
pasek- 
trims 

fašistų nariams 10,000 frankų,
kad jie galėtų vykti Paryžiun 
nužudyti ten vieną fašistų prie
šą, o generolas De Bonas pa
rūpinęs jiems fa Iš ingus1 paspov-

Negirdėtos nusikaltėlių 
skerdynės Kinuose

Negirdėtos nusikaltėlių Skerdy
nės Kinuose

Per tris dienas sušaudyta 1,065 
kareiviai dėl apiplėšimo mies
to.

PEKINAS, Kinai, gruodžio 
27. žiauriausios Kinų isto
rijoj kareivių egzekucijos pa- 

Kalgane, apie 
Pekino, kaine 
lapx> sušaudyta

baigta šiandie 
12(1 mylių nuo 
pi r tris dienus 
viso 1,065 kareiviai už apiplė
šima miesto.

Viena krikščionių brigada, 
su generolu čang čikiangu prie
ky,A buvo pasiųsta į 

maištą pakėlusį 
AJtvykusi 
brigada 
kurių iš 

šimtai c

vietos 
\feto.n 

apsupo

prieš 
garnizoną, 
krikščionių 
maištininkus 
gal tik keli
miesto plėšime, suėmė 
dalį perėmė į savo eiles, 
kusius pas kuriuos tik 
plėštų daiktų, pasmerkė 
sušaudyti.
sušaudyta
rytojaus, 115, o 
dyta dar 3(10.

Pasmerktieji

KATALIKŲ BAŽNYČIOS VALDOVAS Ambasadorių taryba prita
ria okupantams

Sovietų Rusai nemokėsią 
caro skolų

Randa Vokietiją neišpildžiusią 
Versalės sutarties dėl nusigin
klavimo

Tik valstybių spiriama ji gal 
atlyginsianti mažesniems Ru
sijos vertybės poperių savi
ninkams.

juos, 
o li
ras t a 
urmu 
buvo 

ant
Kalėdų dieną 

kareivių, 
šiandie sušali

buvo sustato
mi ant geležinkelio tilto kraš
to, su užrištom akim, ir šau- 
jarnj. Peršauti, jie krito nuo 
tilto žemyn Į upę.

Baisi Japonų laivo 
ekspliozija /

110 žmonių užmuštų, 200 
žeistų; apie 1000 
griauta.

OTARU, Japonija, 
27. Praeitą naktį 
ko baisi nelaimė, 
eksplibdavo laivas 
ir tos eksphozijos 
žmonių užmušta ir 
ta. <

Ekspliozija buvo 
Ici, kad apie ftilcsf 
buvo sugriauta.

Po to tuojau, kilo, gaisras, 
kurs trumpu laiku nušlavė vi
są priekrantės miesto dali.

namuv

su-
su-

gruodžio 
čia atsiti- 

Priekrantej 
su paraku, 

buvo 110 
200 sužeis-

taip smar-
uitis- namų

Papa Pins XI., kurs su didelėmis viduramžių iškilmėmis 
dabar paskelbė “šventuosius” arba jubilėjinius metus, su 
aukso kūju išmušdamas šv., Petro bazilikos duris milijonams 
viernųjų katalikų, kurių “šventasis tėvas” laukia suplaukiant 
Romon iš visų pasaulio dalių.

Trijų asmenų direktoratas 
Vokietijoj

BERLINAS, gruodžio 27. 
įvykis Vokiętijos valdžioj kri
zini dėl aliantų atsisakymo eva
kuoti Kelno kraštą, kanclerius 
Marxas, ‘užsienio reikalų minis- 
teris Stresemanas ir finansų mi- 
nisteris Lutheras planuoja suda
ryti direktoratą; kurs busiąs ne 
politinis, bet turėsiąs nepapras
tos galios, ligi sausio 5 dieną su
sirinks reichstagas (parlamen
tas). Direktoratas busiąs kai
no provizorinė Vokietijos vald
žia, kuri sutaisysianti atsakymą sai nematančios reikalo, idant jų 
aliiuitų ultimatumui dėl'evakua
cijos, o jau po to gal bus sudary
tas reguliaris nrinisteriu kabine
tas. Tikimos, kad valstybės 
prezidentas Ebertas sutiks su di- 
r-ek torut o pro j e k t u.

Britu Dominijos atsisako 
nuo konferencijos

LONDONAS, gruodžio 27.
Anglijos kolonijų ministerija 
baisiai nusivylus ii’ nepatenkinta 
savo dominijų atsakymu į pa
kvietimą dalyvauti nepaprastoj 
Britų imperijos konferencijoj 
kovo mėnesį pasitarti dėl Tautų 
Sąjungos priimto Ženevoj pa
saulio taikos ir nusiginklavimo 
protokolo.

Kanada, Australija ir Pietų 
.Afrika atsakė Britų kolonijų 
ministeriui, Amery’ui, kad jos vi-

premjerai keliautų Londonan 
svarstyti dalykų, kuriuos jų par
lamentai patys galį išspręsti.

Toksai dominijų atsakymas 
savo metropolijai yra beveik to
lydus skelbi m u i savo nepri- 
klausoinybės.

PIRMA PRAGARAS UŽŠALS, 
NEI KERENSKIS BUSIĄS H.

BOLŠEVIKAS

BERLINAS, gruodžio 27.
Del Amerikos laikraščių ko
respondentų paleistų paskalų, 
kad Aleksandras Kerenskis, 
kurs nuvertus caro valdžią bu
vo pirmas revoliucinės Rusijos 
laikinosios valdžios galva, ligi 
patsai buvo bolševikų nuvers
tas ir priverstas bėgti užsienin, 
dabar susitaikęs su bolševikais 
ir prisidėjęs prie jų, patsai Ke
renskis šiandie pareiškė, spau
dos atstovams, 
pragaras užšals,
renskis) virsiu bolševiku.

kad “greičiau
nei aš (Ke-

Chicago ir apielinkė. šian
die naukstosi; vidutinė sezono 
temperatūra; vidutinis mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūra vidų tinai 
siekė 90 E,, žemiau zero.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, grUod. 27 d* užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.70
Belgijos J 00 frankų ......
Danijos, 100 kronų .....
Franci jos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ...........

, Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 markių .
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

$5.01 
$17.60 

. $5.39
$4.33 

$19.25 
$15.08 
$40.10

. $2.52 
$26.95 
$19.36

Anti-bolševikinė Serbu su 
v Bulgarais sutartis

RYGA [E]. — Iš Varšuvos 
pranešama, kad Lenkijos vy
riausybe pasiuntusi Ambasado
rių Kon&rencijai notų, kurioj 
nurodoma, kad Lietuva nesilai
kanti

DIDELĖS AUDROS 
ANGLIJOJžada iškelti aikštėn daugiau 

piktadarybių
Memorandumas pilnas šlykš

čiausių smulkmenų piktadary-
Klaipėdos konvencijos, bių, primanančių Bordžių lai

kas yra labai žalinga I^nkijai. kus. Rossi sako, kad jis galįs 
Del naujos Lietuvos notoš Am- duoti neužeinamų įrodymų dėl 
basadorių konferencijai Len- teisingumo savo kaltinimų, ir į 
kų spauda reiškia didelio ne- teisme jis parodysiąs daugiau 
pasitenkinimo ir stengiasi su- smulkmenų.
kelti prieš Lietuvą Ambasado
rių konferencijos nuomonę.

LONDONAS, gruodžio 
Pietinėj Anglijos daly 

k ar siautė smarkios audros, 
padarydamos didelių meteria- 
lių nuostolių žmonėms.

27) 
va-

laikraščiuose; kai kurte jų 
įdėjo dagi fotografįnes .origi-

Lietuvos Pinigu Kursas 
į Siunčiant pinigus Lietuvon per 
i Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
' tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 ‘ -
100
200
300 
400

I 500
i 600

700
800
900

1000 litų'.................................... 102.75
P.rie šitos sumos reikia pririšti 25

■ Norint pasiųsti telegramų -- dar 50' 
centų daugiau. 1

1 i EI .GRABAS, J u gosią v i j a, 
gruodžio 27. Bulgarijos mi- 
nisteris pirmininkas Zankovas 
padare slaptas sutartis su Ju
goslavijos premjeru Pašiču. 
Balkanų valstybių paktas prieš 
bolšeyizmą yra įVykęs faktas.

Graikija atsisako nuo kon
vencijos su Bulgarija

VIENNA, Austrija, gruodžio 
27. Telegrama iš Alenų pra
neša, l<ad'Graikijos valdžia nu
tarus atsimesti nuo konvenci
jos su Bulgarija, kuri buvo pa- 
paryta Ženevoj, Tautų Sąjun
gai tarpininkaujant, tikslu ap
saugoti tautines mažumas Ma
kedonijoj. Tą konvenciją Bul
garija buvo praeitą trečiadie
nį patvirtinus.

litų 
litų 
litų 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų \ 
litų . 
litų •

$5.50 
10.50 
20.75 
81.00 
41.20 
51X0 
61.75 
72.00
82.25 
92.50 

102.75

GARSUS PRANCŪZŲ ASTRO- 
NOMAS FLAMMARIONAS 

MIRŠTĄS

Memorandumas buvo vienu Dalių rankraščių reprodukci- centai pašto ilalidų už kojną siuntini.

PARYŽIUS, gruodžiu ,27. ~ 
Garsus Francijos utsjronamah 
Camille Flammanon, .kuriam 
ateinantį vasario mėnesį su
kaks #3 metai, guli mirties pa
tale.

PARYŽIUS,, gruodžio 27. — 
Aįiantų ambasadorių taryba 
šiandie kaip vienu balsu nutarė, 
kad Vokietija neišpildžius Ver- 
sales taikos sutarties sąlygų dei 
nupig'ink'lavimo ir demobilizaci
jos, o todėl Kelno kraštas nega
lįs būt Britų kariuomenės eva
kuotas sausio 10 dieną, kaip kad 
sutarty numatyta.

Francijos, Anglijos, Belgijos, 
Italijos, Japonijos ii; neoficialiai 
Jungtinių Valstijų atstovai pa
darė tokį nutarimą, nežiūrint to, 
kad Vokietijos ambasadorius. 
Paryžiuj, von Iloesch, buvo ką 
tik prieš tai Įspėjęs ambasado
rių tarybos pirminniką Julės 
Camboną, kad jei aliantai atsisa
kysią paskirtą dieną grąžinti 
Kelną vokiečiams, tai Dawes’o 
plano vykdymas atsidursiąs la
bai rimtam pavojuj.

ŠVEDŲ PORTRETISTAS 
LOT AVĖ NUSIŽUDĖ

NEW YORKAS, gruodžio 27. 
- • Žinomas švedų porlnetistas 
Carl Lolave, turėjęs savo stu
diją 58 Wesl 68th street, rasr- 
ta šiandie negyvas, nusinuodi- ■
jęs guzu. Lolave, kurs buvo 
46 jnetų amžiaus, sirgo vėžio 
liga.

RIAUŠĖS PRIEŠ KRIKŠČIO
NIS KINUOSE

ŠANGITAJUS, Kinai, gruo
džio 27. - - Kalėdomis Jaugtse 
upė? klony ir Pietų Kinuose 
Įvyko krikščionims nepalankios 
kiniečių demonstracijos. Ypa
tingai didelės demonstracijos 
buvo Kantone, kur Įvyko taip
jau riaušių ir užpuolimų krikš
čioniu tnisijonicrių įstaigą

PARYŽIUS, gruodžio 27. — 
Sovietu ambasadorius Krusi-*
nas pareiškė, kad sovietų val
džia atmetus franeuzų pretensi- 
jas iki buvusiu caro skolų. 
Laikraščio Echo de Paris ko
respondentui jis pasakė, kad 
lokius buržuaziniu valdžių rei- 

*■ t €

kalnvimus sovietai laiką ne
žmoniškais. Pasak Krasino, 
Rusijos skolininkai: Francija, 
Anglija ir Jungtinės Valstijos 
p a.s j uošiusios beveik jėgos pa
galba atsiimti savo skolas, lė
čiau daugių daugiausia, ko jos 
galinčios tikėtis, tai kad sovie
tai gal sutiksią atlyginti smul
kesniems Rusijos vertybės po
purių savininkams, bet ji nie
kados nemokėsianti didžiu
liams kapitalistams.

Pagaliau sovietų ambasado
rius užgynė girdus, kad rusų- 
franeuzu derybos nutrukusios.* •
AMERIKIEČIAI IR GINAMI 

LENDA MERSIKON

MEKSIKOJ MIESTAS, gr. 26.
— Meksikos konsulas mieste 
McAlien, Tex., pranešė užsienio 
ministerijai kad viena amerikie
čių kompan’ia įsigijo dideliau- 
sius plotus žemės dešiniajame 
Rio Grande upės krante, kas. 
Meksikos įstatymais uždrausta.

Užsienio ministerija tą dalyką 
ištirti pavedė vidaus reikalų mi
nisterijai.
MIRĖ GARSui^RUSŲ DAILI

NINKAS TAPYTOJAS

PARYŽIUS, gruodžio 27. — 
Šį rytą čia mirė pagarsėjęs ru
su tapytojas futuristas Leonas 
Bakst, 57 metu. Mirė plaučių 
uždegimu.

5is Kartus Greičiau
(

už 50 centu
: Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis
: su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis-

' vien yra geriau siųst per Naujienas telegra-
: fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi-
i nigus penkis kartus greičiau už paprastą
i paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-1 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 

i greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resai! tems i visas Lietuvos dab’s ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS* 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III. k------------------------- —--------------------------- J
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I KORESPONDENCIJOS
Portage, Pa

Bedarbė. — Centristų 31 
generolo vizitai

fronto

ir šio-Kaip visur kitur, taip 
jo apielinkėje šiuo laiku 
kasyklose siaučia bedarbė. Trys 
kasyklos stovi uždarytos jau 
nuo pereito pavasario nežinia 
kada atsidarys. Niekurios dirba 
tik 1, 2 ar 3 dienas savaitėje. 
Tik dvi kasyklos dirba 5 ąr 6 
dienas savaitėje, bet ten darbo 
negalima gauti. Bet ir abelnai ir 
visur kitur naujai atvažiavu
siam sunku darbą gauti; todėl 
nepatartina j čia važiuoti darbo 
jieškoti. Darbo sąlygos čia irgi 
blogos. Anglis yra žema — nuo 
3 iki 4 pėdų. Daugelis angliaka
sių turi akmenis valyti be jokio 
atlyginimo. Nors čia angliaka
siai yra susiorganizavę j U. M. 
W. of A., bet čia unija nėra taip 
tvirta kaip kitose valstybėse 
(Illinois ar kitur) ir todėl nėra 
iškovojusi tokių 
kokios yra ten, 
tvirta.

darbo sąlygų, 
kur unija yra

lanky

atai žinių iš vakaiinių valstijų 
apie varginguosius f armėnus, 
apie kuriuos neteisingai rašyda
vai pernai savo gazietoje. Man 
teko ten farmenauti ir galiu šį 
tą naujo pasakyti. Aš taipjau 
kovoju ir už geresnę ateitį pro
letariatui. Tik tarp mudviejų 
yra skirtumas. Aš kovoju iš par 
sišventimo, o tamsta už riebius 
Maskvos sanvičius, dėl kurių 
mainai savo nuomones kaip lap-.1 
kričio vėjas: kur daugiau san-* 
vičių, ten iy centristai tsu savo 
generolais. I

Pasaulio Vergas.

Westville, III
Raganiaus pranešimas 

VVestviliečiams

šiuomi turiu pareikšti, kad 
Jonas Urbas, vietinis graborius, 
nieko bendra neturi su mano 
aprašimu apie Westville, III. Man 
p. Urbas nieko nepasakojo ir 

nieko jis, kaipo ypata, su tuo 
aprašimu neturi. Vietinių žmo
nių užsipuldinėjimai yra blogo 
noro darbas. Aš pats vaikščio
damas po žmones ir besikalbant 
su kitais pažystamais tuos da
lykus sužinojau ir parašiau, o 
už tą darbą prašau Westvilie- 
čių nekaltinti ne p. Urbos, nū ko 
kito, kaip tik patį Raganių.

— Raganius.

p.

| musų miestelį ėmė 
tis iš Chicagos centristų, arba 
kaip jie patys save vadina, ko
munistų patentuotasis revoliu
cionierius — 31 fronto*, genero
las. Mat čia yra viena progre- 
syvč lietuvaitė mokytoja, tai jis 
prie jos ir prilipo. Tarne nebū
tų nieko stebėtina, kad žmogus 
j ieško sau gyvenimo draugės.

.‘Bet tas generolas belaikydamas 
Jeffersono miške, po nudžiuvu- 
siu medeliu patentuotus revo- 
liucioniškus spičius,-pasiekė jau 
tokių metelių, kuriuose nebede- 
rėtų prie jaunų mergaičių laižy
tis. O juk jis savo tuos paten
tuotus spičius laiko jau penkis 
metus, ir vis po tuo pačiu me- nia, ir komunistai susiorganiza 
dėlių ir vis savo davatkoms per|vo, bet vargštai, visame praki 
tuos penkis metus pranašauja šo. 
besiartinančią revoliuciją. Pra-

) I . .

Povilaugkas, 46 balsus;.liko 
F. Povilauskae. Iždo globėjai iš
rinkta vienbalsiai du seni, vie
nas naujas — J. Kasparas V. 
Kelpša seni, naujas A. Mataitis. 
Į organizatorius atsisakius se
nam Kaz. Brazevičiui, A. Bastau 
skąs 16 balsų A. A. Pakšys 45 
balsus; liko A. A. Pakšys. Atsi
sakius kuopos korespondentui 
Kaz. Brazevičiui niekas iš veik
lesnių narių nenorėjo tą darbą 
užimti, tokiu budu kliūva komu
nistui Jonui Baubaniui — kaip 
aklam gaidžiui grūdas. Centrali
niu komitetu liko drg -Feliksas 
Basčius išrinktas vienbalsiai, 
daktaras kvotėjas — II. J. Roąe.

Laimėjo dovaną drgė Mik61i-: 
na Petrauskienė, $8.00. Ėjo gin
čai dėl tų laimėjimų, kad nebū
tų daroma sekamais metais. Nu
tarta laimėjimus ar. toliau daly
ti, bet jeigu laimėjusia narys ne
dalyvaus susirinkime, tai laimi
kis pasiliks kuopos ižde ir nebus 
pridedamas prie kito laimėjimo. 
Susirinkimus nutarta pradėti 1 
vai. po pietų, vieton 12 vai. To
linus ėjo rinkimas atstovų i 10--tą 
SLA. Apskritį, kurio konferenci
ja įvyks sausio mėnesy, So. Mil- 
waukee, Wis. Jonas Stnčka (ko
munistas) gavo 21 balsą, V. Na
ruševičius (komunistas) — 17 
balsų, Ig. Baubonis (komunis
tas) - 27 bais.us, Juozas Kaspu
tis 44 bal., J. Masilionis — 34 
bal., A. Lastauskas (Komunis
tas) — 30 balsų, B. Kuzma — 
48 balsus, A. Mataitis (komuni
stas) — 25 bal., Jonas Patefo
nas 40 balsų, F. Povilauskas 
>45 balsus, Stasys Vaitelis — 

59 bis.. Reikia tik 7. Tokiu bu-

du tik vienas komunistas A. La- 
stauskas tarpe įimtų narių, pa
kliuvo, todėl tikimės'' turėti ge
rų pasėkimų suvažiavimėt^Gal ir 
kitos kuopos išrinks geruk na
rius, kuriems rupi Su si vieni j i- 
mas, o ne partija.

čia turiu pridėti kelis žodžius 
nuo sąvęs. Komunistai r; 'visada 
piksta, kad kas iš kitų pasako 
“mes”, “jus”, vienok šiame susi
rinkime ir komunistai vartoja tą 
“jus” — “jus laimėjote”, “jus

didžiumą.” Vos ne vos likęs kuo- f 
pos korespondentu Ig. Baubams 
tuoj pašiepė pirniininką, sakyda
mas: “Pirmininku palikai ir pa
siutai”. Todėl galima tikėtis, 
kad visag žinias ištemps ant sa
vo kurpalio- >

Gaila, kad nekuriu nariai ne- 
suphmta taisyklių balsavimo, 
balsuoja už tą, už ką ir patys ne
žino. Viešas balsavimas nėra 
tobulas, geriausia slapta balsuo
ti. — Kaz. Braževičius.

■■ . .........................

■*■**•«! "y-

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

Phonografas Consolc, giažus, su 
25 rekordais........................... $63.00

Elektrikinč liampa, vertes $25.00, 
už ....j. ....................... $12.50

■ ■ •%
JOS. F. BUDRIK 

i . .!
33U7 Sb. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

NORĖDAMI-
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-V 
NYTI VISADOS KREIBKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

i. L. FABION AS Ctt.

Pirmadienis, Gr. 29, 1924

DOVANŲ

MASKARADŲ BALIUS!
Rengia Tautiška Draugystė Lietuvos Motery

Seredoje, Gruodžio (Dec.) 31 d., 1924 j
MILDOS SVETAINĖJ, jį

3142 So. Halsted St. x,

$200.00 $200.00

<

Pradžia 7:90 vai. vak.
Kviečia visus atsilankyti.

įžanga
KOMITETAS.

Teatras ir Koncertas

S. O. S. arba Šliubinė Iškilmė
Stato scenoje draugija Dr. V. Kudirkos

Naujų Mėty Vakare, Sausio 1 d., 1925 m.
M. MELDAŽIO SVET.,

' 21242 W. 23 Place '. I ' ■ s

A pul t veikalo bus koncertas susidedantis iš Laisves Kanklių Miš
raus Choro vyrų Choro ir moterų, vadovaujant P. A. Kvedarui.

Viskas bus kuopuikiausia, taip kad atsilankę bus visi užganėdinti, 
po perstatymo bus šokiai prie Jos. Phillips orkestro. Durys atsida
rys 6 v. v., programas prasidės 7:30 Kviečia RENGĖJAI

UUU Iii UUIII Ultf UIIIUHgU 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
w Parduodam Laivakortes, t

. 5qc

. - | “CHORO REPERTUARAS”
T i Su pirma diena sausio, 1925 

' metų, South Bostone pradės eiti 
įf mėnesinis muzikos' leidinys —- 

į “Choro Repertuaras.” Janąe tilps 
■ muzika vien tik chorams ir kvar- 
! tetams. Jį leis jaunas musų 
muzikos' žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yra jau keliolika muzikos 
veikalėlių parašęs ir išleidęs at
skirais leidiniais, “Choro Re
pertuarą” galima pas jį užsisa
kyti visiems metams už $2.00. 
O kurie užsisakys prieš Naujus 

■Metus, tie gaus už $1.00. Adre- 
, sas: A- Bačiulis, Box 16, S. Bos
ton, Mass.

(Apskelbimas)

<4

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted Št. ‘ 

Telef. Y arda 0141 ir Yarda 6894
Panedėlio vakare;, 

4601 So. Marshfield Avė. 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 tnorgičiame.

Kenosha, Wis

Malt

SLA. 212 kuopa laikė priešme- 
tinį susirinkimą SchEtz salėje. 
Nors nariai buvo kviečiami atvi
rutėmis, bet atėjo tik 70, nors 
pilnų narių yra apie 140. žino-

Komūnistai prakišo SLA. 
kuopoje.

Po įvairių tarimų ir raportų
štųi saules spindulių juk kulias dykos 1925 

surambėjo, o kartais ir protas 
sudžiūsta, ypač jei mažai yra.

Kaina $60

■'Giib mm;

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaudai

M. Yuška,
3228 W. 38-lh St, Chicago, III.

jo, kad butu slaptai balsuojama, 
o kiti viešai: nutarta balsuoti vie 
šai ir kiekvienam urėdui atski
rai.

Pasekmės balsavimo tokios: I 
pirmininkus Jonas Marcinkevi
čius ir Antanas Kunca; J. Mar- 

49 balsus, o

Čia jis atvažiavęs ūme prisi- 
stanūti kuone 16 metų jaunikai
čiu iki moterys nepradėjo kal
bėti, kad tas “jaunikaitis” jau 
kartą buvo vedęs ir dabar yrK’cjnkevičius davo 
našlys ir todėl vedusio gyveni-jKunca 1Q balsų, liko senas pir 
mą gerai pažysta. Sugautas ta- mininkas Jonas Marcinkevičius 
me dalyke, o matydamas musų j vice pirm. Feliksas Povilaus- 
miestelio jaunų lietuvaičių graikas ir Antanas Kunca; F. Povi- 
žumų, nuo ko jo didele apatinė 
lupa dar labiau nusvyra žemyn, 
pradeda girtis, kad jis buk esąs 
bolševikų laikraščio redaktorius 
ir kad jis daug nuveikęs priar
tinimui pasaulio proletariato re
voliucijos, pasakydamas daug 
pamokslųvJeffersono miške. Gir
di, peyeitą vasarą vieną sekma
dienį jis sukritikavęs visą So
cialistų partiją ir jos klausimą 
davėjus P. Millcrį, P. Martinkai- 
tį ir J. Janusą ir apie tai per 
bolševikų gazietą pranešęs savo 
parapijonums. Viskas butu buvę 
gerai, bet ant nelaimės P. Mar
ti n kaltis tuos melus pamate ir 
davė atsakymą per Naujienas, 
paaiškindamas kaip ištikrųjų 
ten buvo. Tada ir prisiėjo gene
rolui nutilti, nes meluoti dau
giau negalėjo, o tiesos sakyti 
nenorėjo. Tas jaunikaitis giria
si dirbąs iš pasišventimo. Mat 
jis Chicagos p rc^g rūsys tems yra 
parašęs dešimties žodžių rezo
liuciją už tą paėmęs du dolerius 
su centais. Bet lai priprastus 
toliems ponaičiams dalykas.

Man malonu yra, kad į Pori
nge pradėjo lankytis tokia vož- 
na asaba. Kaipo buvusiam opo
nentui; ne kartą Jefferson miš
ke su tuo generolu po tuo nu- 
džiuvusiu medeliu diskusavu- 
siam apie centristų revoliuciją, 
man nebereikės važiuoti į Chi- 
uągo — turėsiu tą didvyrį eja 
tydt Portage. Todėl jaunikaiti, 
malonėkite ir mane, Pasaulio

Dabar Laikas
lauskas gavo 29, A. Kunca 39; 
liko vice-pirm. Antanas Kunca 
(komunistų šalininkas). J pro 
tokolų raštininkus Juozas Kas 
pūtis gavo <49 balsus, Ig. Bau 
banis 12 balsų (komunistas) 
liko senasis Juozas Kasputis. , 
finansų raštininką senasis A. A 
Kakšys vienbalsiai. I iždininkus

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

FJavored su tikru
Bohemaii Hops
Nereikia virinti

Didelis E

3k& 0 30
Prašykit jūsų groserninko

PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būną apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau-

NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius/gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kati jus netik patys skaitytumėt 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje. '
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą. ateikite į musų ofisą kuris 
yra prirengtas moderniškai.

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jlei- 
džiant seruins tie
siui j kraują, su <li- 
delim ■pa.Hiseicimu.

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy- 

ir be. skausmo.
ir X-Ray Egzaminacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios atsa-

J. P. WAITCHES I 
Advokatas

MIESTO, OFISAS:
127 N. ^Dearborn Street, 

*•*.*!> Kambariai 514 ir 516 
^Telefonai Randolph 5584 ir 5586

VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. f

ROSELAND’O OFISAS• 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; šven
tinis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

dome gerai 
Paturimai

A. A. Olis
ADVOKATAS 

^-1 S. St., Rooin 2001
TeJ. Kandolph 1034 — V*L nso 0-0

Vakarais 
3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775 

6-8 ▼, v, apart Panedilio ir
Pitnyčioi.

6,

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybes.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas .slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nc- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

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

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare 
Utarninkc, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedelioj ir šventė 
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

I

NUPIRK
Typew riteri arbi 
rašomą mašinėlę

John Bagdziinias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

59 W. Washington St., Rooin 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: |2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Ganai 1667

V, W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 58fi
Tel. Central 6890

Vak. 1228 S. Halsted St., CkicafO
Tel. Yorda 4681

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

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

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

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

Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

Chicago, UI.
i.

1739 So. Kalstai SI

I
Tuomi padalysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laiftką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausis 
maiir.ėlė su HetuvRkomla raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angiilkal ra- 
•vti.

GautiAMui*
; į NAUJIENOS

. 1739 S. Hal&tcd Sir„ 
Chicago. lll.VIi—1--------- :--------- ~

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofitait vidurmieetyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Wasiungton St< 
Cor. WeHhington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 8896

Garsinkites Haujionose

s A. E. STASULANI
ADVOKATAS

I 77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 620(1

Cicero Utaminko vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 6036 

! Aut Bridgejiorto Saredoj nuo 
j'-6-8 v. v. Eubaloj nuo 1-7 ▼. v.

32M S. SlaUted St. TBomL

g
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MUSŲ MOTERIMS
>• Veda Dora Vilkiene -  - ■■■■■■*

Kį IR KAIP VIRTI
žalių žirnių sriuba.

Pamerk 3/4 puoduko džioviu- 
tų žąlįų žirnių šaltame vandeny
je ir leisk stovėti per naktį. Ant 
rytuiaus liukui žirnio* > udė‘* 
i puodą su 6 puodukais vande- 
rio; pipirų ir druskos pagal sko
nį, truputt| bulvių ir pusę mork- 
vos supjaustytą į. mažus šmote- 
l;uc. Virk iš lengvo per 2 ar 3 
valandas, paskui sutrink daržo-

pusę puoduko cukraus ir kaupi- 
ną šaukštuką kakao (cocoa). 
Gerai sumaišyk. Ištarpink kau- 
piną valgomą šaukštą "cora 
starch”, dviejuose paukštuose 
šalto pieno. Pridek prie pieno du- 
beltave puode. Viryk per pen
kias ar daugiau mimi-tas, Nuimk 
nuo ugnies ir pridėk gerai išpla
ktą kiaušinį. Kuomet visai at
šals. įmaišyk šaukštuką vaniles. 

| Nepaprastai geras valgis ma* 
žiems vaikams.

Sūrio kiaušinienė.

Gardus obuolių pudingas.

Nulupk 6 rūgščius obuolius ir 
išimk jų šerdis. Sudėk obuolius 
į gilų bliudelį ir įdėk į nelabai 
karštą pečių. Neteikia dadėt* 
vandenio. Leisk . kepti iki bus 
minkšti. Įmaišyk puoduko r;<- 
zinkii, apiberk cukrum (pagal 
skonį) ir pridėk šaukštą arba du 
citrinų sulčių ir biskį nutarkite- 
tos citrinos žievės. Uždengk bliu 
delio viršų su pluta paprastos 
pajaus tešlos. Padaryk keletą 
skydų plutoje, kad garas galėtų 
išeiti, Kepk karštame pečiuje 
ikj pluta iškeps. Padėk ant stalo 
dar karštą. Reikia valgyti su 
Smetona arba saldum pienu.

Seimininkėms patarimai

Sergančio žmogaus kambarj dis- 
infektuotl reikia sekamai.

Svarbiausiais veiksniais yra 
šviesas oras ir švarumas. Dra
bužiai, rankšluosčiai paklodės ir 
11, vienu s rellda tuojnus, tame 
pačiame kambaryje sumerkti į 
cinko skiedalą, (zink solution), 
jei galima verdantį. Cinko.skie
dalas daryti reikią sekamai: 4 
uncijos cinko sulfato (sulph o L' 
zinc) ir dvi uncijos valgomos 
druskos 1 gorčiuje vandens). Vi 
sos išm,etos turi būti renkamos į

sud'vnus su kuparoso skiedalu 
copperas sol (1 svaras kuparoso 
(sulph of iron) ant goičiau*- 
vandenę, — dlsinfektuoti grin-. 
dinms, srutynam^), arba jei tas 
butų neparanku, tuoj aus užpilti 
tuo pačiu skiedalu. Visi Indai 
variojami prie ligonio turi būti 
Išmazgoti ir išplauti tuo skieda* 
Iii.

Nereikalingi rakandai, ypatin
gai išmuštieji, kilimai ar kabi- 
iriai, jei gąlmia, reikia išnešti iš 
kambario nuo pat pradžios, jei 
pe, tai jie turi pąsiljįiti iki atei
nančiam išrukimui.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewlcz-

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų.
Pasekmingai pa- 

^^taraauju mote- 
? ^įjrhns prie gimdy- 

kiekviename 
v. 5* f atsitikime. Tei- 

ypatišką pri- 
* Žiūrėjimą. Duodu

ATEIKIT

ves ir perleisk per koštuvą. Pri
dėk čiuspniuką cukraus, šmotą ( 
sv’csto ir jeigu nori sutrink su no ant 1 puoduko baltos duo- 
I šaukštu miltų. Kol sriuba ver- nos truputį. įleisk pastovėti 15 
da, jeigu vanduo nuseka, pridėk miinutij, tada plak iki mišinys 
daugiau vandens. 'Jeigu sriuba bus lygus. Pridėk pusę puoduko 
yra iškošta, o pasirodo per tris sutarkuoto amerikoniško sūrio, 
ta, gali pridėti truputi; pašildy
to p*eno. .

Užpilk 1 puoduką karšto pie- Joigu kojos šunta, mazgok jas 
eidama gulti uksuse.

I m bėro arba labai gera nuo 
šalčio.

Išplak gerai kiaušinio trynį su 
cukrum ir imbieru ii; užpilant 
karštu vandeniu išmaišyk. Geras2 plaušiniu atskirai išplak ir 

druskos bei pipirų pagal skonį, vaistas.nuo kosulio.

Kopusiai su mėsa ir ryžiai

Z ,
G ?rai sumaišyk puoduką

Istarpink kaupiną šaukštą svie- 
s. sto ynliavotoj skauradoj w įpilk 

'mišinį. Kepk iki apačia narus, 
bile tada npvorsk ir nuėmus mišinį

nuo ugnies įdėk į vidini pečiaus 
ir leisk kent; iki atrodys gatava.

pagal Tiiojaus pad*\ an‘ st<uv

koki?s šaltos sukapotos mėsos ir 
l puoduką šaltų išvirtų ryžių 
Pridėk druskos ir pipirų 
skoni. Atsargiai nuimk keletą
lapų nuo kopūsto galvos ir įme
tus juos i verdantį pasūdytą 
vandenį virink dvi ar tris minu
tes. Išimk lapus. Ant kiekvieno 
lapo uždėk kelis šaukštukus mė
sos, sumaišytos su ryžiais. Įdek 
i verdantį vandenį ir viryk apie 
10 minutų Iš šio surašo galima

! Donat«ai.
(Doughnuts)

Paimk 1 kiaušini
1 puoduką cukraus
1 šaukštuką sutarkuoto nut- 

mogo (muskatinis riešutys).
padaryti 6 virtu liūs. Įdėk svies- *4 šaukštuko druskos, 
to į mėsą. j 1 puoduką saldaus p eno z

4 Šaukštukus baking pmvder 
43/4 puoduko miltų (pastiy 

šutinta jautient flo.ur.)
-------- - Į Sumaišyk ir išsijok miltus, 

4 bulves supjaustytas į ketvir- baking pauderį, druska ir nut-

Kar&tas lemonadas esąs ge- 
riaiisis vaistas sviete nuo šalčio. 
Iškepk citriną krosnyje minkš
ta’ kad nesutruktų, supjaustyk 
žievę į šmotelius, užpilk 2 ar 8 
šaukštus cukraus ir kokias 10 
uncijų verdančio vandens, iš
maišyk gerai. Duok gerti ir už- 
klostyk ligonį šiltai tegul j:s 
apkaista.
Tepalas užtrinoms arba nuo už- 

sišaldymo žaizdoms:
Taukų 8 uncijos, tarpinti 3 ar 

4 kartus ir kiekvienu kartu at
vedanti šaltame vandenyj (vie
toj taukų gerinus gal yra vartoti 
vasalinę); šitame išvirk du vi
dutinio didžio svogūnus supjau- 
tytus ir paskui iškošk. Tai yra 
puikus tepalas užvieirijotoms 
žaizdoms Dėk ant žaizdos du ar 
trig sykius j dieną.

ATEIKIT
IŠ ’

VAKARŲ

tadalius. Vieną ketvirtadalį pe- m»egi, Kitame bliude. paplak — — ■ -r

-------------------- ----------------IA ------------------------------------------

SIAURĖS

ATEIKIT 
PAS MUS

pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Mrs. - MICHNIEVICZ - VIDIKIENFie^o

MR/ HERZMAN-®*
Gerai lietuviams žinomai per lt 

netų kaipo patyręs gydytojas, chi 
nirgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga, 
yru, moterų ir vaikų pagal nau 

iausius metodus X-Ray ir kitokius 
alektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W 
8th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pien 

r nup 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Car*

31 lt. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 41W

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

AKUŠERKA 
3101 So. Ęalsted SU kampas 81 gat
Tel. Yards 1119
Baigupi akute 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuos*. Sąži 
n ingai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie) 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc. 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginom* 
kreipkitės o ra 
qfte pagelbą.

Valandos nu<

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. {

3235 S. Halsted St.

Turėk Svarias, 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 nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

patarimus mote
rims ir merg> 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

ko žalių žirnių arba 1 hlėtą kon
servuotų žirnių.

1 svarą smulkiai supjaustytų 
morkų.

šaukštuką druskos.
Supjaustyk mėsą į mažus šmo 

tuku.s ir pakepink truputį tau
kuose nuplautuose nuo tos mė
sos. Virink išlengvo 2-jose kvo-r 
tose vandenio per 1 valanda. 
Pridėk žirnius ir morkvas ir vi
rink pusę valandos, tada pridėk 
bulves. Jei žirniai iš bėdos var

kiaušinį iki bus labai tiršta# ir 
sumaišyk su cukrum ir pienu 
Sudėk sausus daiktus su pienu 
ir gerai sumaišyk peiliu (ne šau
kštu). Paimk truputį tešlos ant 
gerai miltuotos lentos padalyk 
kamuoliuką su miltuotom ran
kom ir išvoliok gerai miltuotu 
kočiolu iki bus čvertį colio storu
mo. Iškarpyk pyragaičius su 
tam tikru dougnut yutter, pa 
viryk verdančiuose taukuose, gi
liame puode nuo 4—5 minutų ir

■ ■ A

FRANK P.
WATEKAITIS

Pirmos fclasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas, 
k aipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus;. ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1860
652 W. 18-th St., Chicago, III.

.Jei jųg norite prądėti taupymų
* sąskaitų arba dęl saugių ijivęst- 

mentu savo taupymams,;_ 1 ■ n
Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- . 
perčių.

Pasiuntimui pinigų j Europą.
I-----— ATEIKIT

Nusipirkti laivakortę. Iš
___ ____ RYTŲ

Arba dėl pasitarimo pinigini uo
si? reikaluose — jūsų problema 
yra musų problema.

TODĖL ATEIKITE
Į banką pripažintą visoje šalyje

the

Kasper American' 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas /

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT 
IŠ_____________________

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

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

1046 Mil*aukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Ros. Keystone 4130.

Phone Lafayette 3868
Dr. P, L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinarj 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

Telefonai i

3235 S. Halsted St
hI.j 9—10 A M. ir po 8 vai. va»

Special: Nedelioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
Šaukite Boulevard 4186 arba 
Rrexel 0950

OR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
*729 8o. Ashland Ave^ 2 leboe 

Chicago, Illinoii 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSj
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
'akaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvray 288*

i elephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

•Ifiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

<ki 12 dieną.

tojami, tai pridėk 10 minutų 
prie pabaigimo yirti. šutinys 
gatavas, kuomet bulvės bus min
kštos. / <

šiokolado kiaušinienė.

išėmus pr.dėk ant minkštos po- 
pier>s (ne laikraščio arba šiaip 
popiergalio).. Verdant šiuos Py
ragaičius reikia juos greitai ap- 

įversti kaip jie išsikelia ant vir
šaus taukų ir pradeda rust'-. 
I Jaugiau apversk pyragaičius

Užkaitink dubeltavame puode kaip vieną sykį, šita porcija pa
du puoduku pieno; tada pridėk daro nuo 2—3 tuzinų donatsų.

SPECIALISTAS

MADOS.

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

No. 1929. Graži, patogi madui, tin
kama suknelė namie ir svečiuosi^ dė
vėti. Nieko nėra lengvesnio kaip pa
siūdinti jų sau. Per valandą laiko ji 
bus gatava.

Sukirptos mieros 16 metų; 36, 38, 
40, <12 ir 44 colių per krutinę. 96 mJe- 
rai reikia 8U yardo 40 colių materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

/

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No--- --------
Mieros____ __________per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
• ‘ ' 1 • ' I ’ /

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

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

Vardas ir pavardė....................................................................................................

Kaimas...................................................... Valsčius ..................................................

Paštas ...............................................  Apskritis....... ..................... ......................
' * • J

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais........................ (jei nori
l

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
> 

t *

Siuntėjo parašas......... .................................................................  x......
• , ’ . . .

Adresas ........................ ................................................ ............. .............................................. .........

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
i ■ •

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

600 litų ...........
Paštu 

...........3 $62.00 ...
Telegramų

..................... $62.5050 litų ..............
Paštu 

......... $5.75 .............
Telegramų 

........... $0.25
100 litų' ......... .... .... 10.75 ............. ........... 11.25 700 litų ......... ............... 72.25 .. .........-........... 72.75
200 litų ............... ......... 2V.OO ............. ........... 21.50 800 litij ......... .... .......... 82.50 .. ...................... 83.00

/ 300 litų ........ ......... 31.25 ............. ........... 31.75 900 litų ......... ............... 92.75 .. ...................... 93.25
400 litų .............. ......... 41.50 ............. ........... 42.00 lO^O litų ........... ............. 103.00 ... .....................  103.50
500 litų .............. ......... 51.75 ...i......... ........... 52.25 SOOO1 litų ........... ............. 514.00 ... .....................  514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

f

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

sveikumų.
Geriausia egzuminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

DR. M. J. SHERMAN 
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

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams. Ofiso tel. Boulevard 9698

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

z4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago, UI.

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

, TeL Kenwood 5107 .
Valandos; nuo 9 iki 11 vai. ryto, 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare
.... .. ............................... ......  ■■■—...Į^

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan SU Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos b
Nuo 2 Iki 9 vai vakare 
b .... .. .......... — Į .n. . .................................

Or. A. L Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Are
Te! . Lefeyntte 414C i

h. , ■„ m-,,., , . Tr-^*

Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriški 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8103 So. Halsted SU Chicags 

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne 
diliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist
Boulevard 6487 

A'A 1649 S. Ashland Avė. 
Kampan 47-toa ant t 

lubų

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonais Lafayette 3878-7710

Dr. J. W. Beaudette
b---------------------------------------------- ------------------------^^4
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spręsti, klek Čia teisybės, ir re!
kia tų klausimą ilgai studijuoti. Klux Klano buvo daugiau reak- 

.. _ bet galima pasakyti tik viena, cinis, nekaip pati valdžia. Ame-
bį1 The Uthuuriun N^s^Pub. Co.'^nG kad tai yra niekiausias Budas da- rika išimtinai dievotų mužikų 

.ryti mokslo vyrus dėl jų kąsnio ša’is, kaip ir Busija. Amerikos 
 duonos priklausomais nuo bemok mužikai kon ciiuoja valdžių,, 
slių ir davatkiškų vertelgų gau bet jie daug savo galės perduo
tos. Jau keli musų (anglų) pro- da įvt iriems tui luobams su ta 
vincijos universitetai bandė sek
ti Ameriką tame atvejyje. Bet 
Oksfordo ir Kembridžo universi
teto prestižas neįsileido tų blogų
bandymų, kurių pasefcmių visai todėl, kad tokioj visuomenėj in- 
teisingai reikėjo bijotis. teJektuali ramybė gali gyvuoti

Demokratijos tiranija sukelia piktai po gražia priedanga (su- 
daugiau įdomių minčių, nekaip brosą).
apie ją diskusuojame, nes tie. 
kurie priespaudos neapkenčia’, mos reikšmės.
reiškia demokratija, kaip tik yra merikos elementus sudaro atsto
jęs, demokratijos, gerbėjai. Pie
tų ir kai kuzių Vidaus dalyse 
protestantizmas taip pat baisus.
kai ir Belfaste ir visa intelektua
le atmosfera primena septynio
liktą šimtametį. Nuo to laiko, kai 
mokesnių mokėtojai užlaiko val
stybės universitetus, jie‘mano, 
esą tos įstaigos privalančios jų 
asmenį (hto ego) garbinti ir mo- ir puritanizmui griežtai priešin- 
kytiš tiktai to, kuomi riki jie 
tie mokesnių mokėtojai, o visai 
ne to,, kuomi tiki žmonės, kurie 
ilgu triusu ir galvojimu priėjo 
prie tikros tiesos pažinimo.

Dėlto labai įsigalėjusios kai 
kurių valsčių (steitų, statės) pa
stangos uždrausti mokyti evoliu- linkybės ne tiek nusveria, kaip 
cijos mokslo. Rytų valsčių kata- tasai faktas, kad Amerikos pra- 
likai tiek stiprus, kad valstybiš- mone pervvšija žemės ūkį ir sa
kiems mokytojams sudarė tikrą vo metodais stengiasi pastarąjį 
inkviziciją. Tokio teologinio ’ *
persekiojime atmosfera valsty
bės universitetuose sudaro tokį 
pat neramumą koks jaučiasi pri
vatiniuose universitetuose, pri
klausančiuose nuo kapitalistinio 
tipo malonės. Bet davatkų tiranį- 
'ja kur kas nemalonesnė už kapi
talizmo tiraniją. Tam ^vra dvi 
priežastys. Pirmučiausia daugu
mos tiranija visuomet skaudes
nė ir jai kur kas sunkiau prie
šintis, nekaip valdomos -oli
garchijos tiranija, kadangi pa
staroji, o nieku budu ne pirmoji, 
iškelia liaudies simpatijas ir ge
rėjimus! kankinių karžygišku- 
mu. Antra, teologijai savo dog
ma kur kas lengviau ir patogiau 
įsiskverbti į universitetų moko
mus dalykus, nekaip politikai. 
Taigi, dabar dargi negalima ir 
įsivaizduoti tokio mokomo daly
ko, dėl kurio mokytojas galėtų 
išvengti konfliktų su tais, kurie 
tiki į nesugriaunama visos bib
lijos raidės tiesų, kaip tai daro 
fundamentalistai. Dargi grynas 
matematikas negali šiuo atveju 
su taryti išimties, nes jam, pa- 
vv zdžiui, liepiama tikėti “P” rei- 
’ ,.me tokia, kokia nurodyta bib
lijoj.

Psichoanalizė Amerikoj kui 
kas daugiau įtakinga ir Įnešė 
skirtinančio elemento į jaunes
niųjų intelektfų puribanizmų. 
šitoji įtaka išrodo kur kas giliau 
veikianti, negu galima britų ti
kėti. Budaana tampriai surišta 
su medicina ir praktikoj pritai
kinama, gydant pamišimų ir is
teriją, psichoanalizė “praktiškiC 
žmonių pripažinta, kaipo nesvar
bus mokslo dalykas. Bendras 
dvasiom karo .metu pakilimas ir 
moteries ekonominės įiepriklau- 
somybės pagerėjimas paveikė 
tokiu budu, kad moteių rėkavi
mai, kova dėl lygybės beveik iš
nyko ir jos visai tyli. Prieš de
šimt metų moterų judėjimas A- 
merikoj buvo kur kas smarkes
nis. negu Anglijoj, gi dabar at
bulai.

NAUJIENOS
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Editor P GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III,
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: t 
Chicago je — 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 ..................—...... — 4.00
Trims mėnesiams —................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakvmu.

$8.00 
4.00 

. 2.00
1.50 

... .75

Prieš kiek laiko Amerikoj lan
kosi paskilbęs anglų mokslinin
kai Bertrand Bussell, kuris apie 
Amerikos inteligentijų šiaip ra 
šo laikraštyj ‘,The Nation and 
Athenaem (‘L. ž.” vertimas):

“Nematęs Amerikos nuo 1914 
m. pavasaiaš naujai ją aplan 
kęs maniau pastebėsiąs daugybę 
permainų. Amerikiečiai, kad sau 
daugiau garbės priduoti mėgsta 
pažymėti, jog jų šalis keičiasi. 
Tas iš dalies teisybė. Bet iš tik
rųjų, permainas taip greit paste
bi tiktai toki svetimšaliai, kurie 
nuolatinį amerikonizmo paroda- 
vima laiko tikra puse. Tačiau, aš 
pastebėjau kelias iš tikrųjų įdo
mias permainas. Prieš 10-tį me
tų man teko daug lankytis uni
versitetuose ir susieiti su jų pro 
fesoriais. Pastarieji tuomet dau
gely atvejų laikėsi visai kitaip, 
negu dabar. Dauguma jų dirbę 
savo darbą visai ramiai, tik jam 
atsidavę, i” niekas pašalinių j 
jį nesikišdavo. Dabar visai kas 
kita: daugelis dirba nusiminę, 
apsidairydami, jausdami, jog tu
rį rinktis tarp veidmainiavimo ir 
badavimo.

Yra dviejų, rusių priespaudų 
(tyrany), kurias Amerikos uni
versiteto žmonės priversti ken
tėt* : trustų valdybų — privatiš- 
kuose universitetuose ir denio 
kratuos — valstybės universite
tuose. Pirmieji yra pirm viso ko 
ekonomiški, antrieji pirm viso 
ko — teologiški, bet moralinio 
jungo žvilgsniu ir tie ir kiti su 
daro vienybę, žiauriai varomas 
iš universiteto kiekvienas pris
paudėjų žvilgsniu susikompro
mitavęs, nors jis butų ir nekal
čiausias. Dar daugiau, sudaromi
specialiai tam tikri metodai sa- ( 
vo auką kompromituoti, jei tik
tai jos nuomonė negeistina.

kus revoliucinis judėjimas Ku

cinis, nekaip pati valdžia. Ame-

sųlyga, kad tie tvirtai stovės 
ant tikėjimo ir moralybės pa
grindo, kaipo jų kovotojai; tie 
tikrai taip ir daro. Suprantama

Visa tai turi, žinoma, pereina-
Blogiausius A-

vauja tikrų britų kamienų, pasi
likę Pietum e visoj grynumoj. 
Imigruojantieji žydai sudaro žy
mių bendruomenę su didele in
telektuale ir artistine jėga. Ita-

Saulius. AŠ turiu smulkių žinių, kas 
šiandien valdo Lietuva. Tai vie
nintelė valstybė pasauly, kur 
parlamento pirmininkas*^ prezi
dento vietininkas —• kunigas 
Lietuva turi jaunutį universite
tų, bet kas Lietuvos valstybinio 
universiteto rektorius? Ugi ku
nigas (visi dalyviai' sužiuro). 
Kas Lietuvoj agrikultūros mini- 
stens? — Kunigas! (čia vienas 
radikalas agronomas nesusilaikė 
ir “parbleu” sušuko).

Lietuvoj parlamentarinės dau
gumos vadas kunigas emisijos 
banko diiektorius — kunigas 
Lietuvos ekonominio gyvenimu 
direktorius — kunigas.

Pagalios dėl kokių Lietuvoj 
ministerių dėl spekuli bijos iš
kelta bylos —- dėl kunięų. Ten 
kunigai iš levolverių šaudo liau
dies susirinkimuose ir policija ne 
drįsta jų liesti, uos t aivisų vieš
pačiai. Kunigai ten valstybes 
valdininkai, jiemis, tilCntięji ir 
netikintieji piliečiai privalo al
gas sumokėti. Ten, pavyzdžiui, 
laisvapianiai tik iš malonės vie
no kunigo gali apsivesti, nors 
ten ir socialistai yra apsvaigę 

'klerikalų opiumu, jie per savo 
i vedybas bažnyčiose daro dideles 
' iškilmes, t prisikvietę tiek, kad 
jon laisvamaniai netelpa.

| Ar gali būti ten kalba apie 
piliečių laisvę ? — Ne. Mes daž
nai girdime Lietuvos mažumų 

Ir tai kuriozų 
'šalis. Iš pradžių užtikrina ma
žumoms plačias laisves, o šian
dien jos gujamos ir asmens daug 
pasidarbavę dėl šalies nepriklau
somybės už bereikalų po teismus 
tąsomi ir priversti yra net ap
leisti Lietuvą.

Į Sudaryta neva demokratine 
valstybė, o faktinai be atodairos 
vykinama klerikalų diktatūra.

* Ten ir pasitikėjimų Ministerių 
į Kabinetui gali reikšti tik iš ank
sto nustatyta tani tikra daugu
ma. Man liūdna yra prisipažin
ti, kad ieškodamas toį padėties 
priežasčių, aš tūrių “chercher la 
femime.” Moterų balsavimas jei 
ne vienintelis, tai vyraujantis 
padėties raktas.

Ar jus nemanote, kad klerika
lai ir royalistai neturės pakanka
mai įtakos ir į Francijos mote
ris, būtent pirmąjį dešimtį metų, 
kol moters nepraeis politikos 
mokyklos. Jeigu norime susti
printi reakcijų, sulaikyti Pran
cūzijos pirmyneigą bent 10—20 
metų — tebalsuoja moterys. Jei 
to nenorime, tęskime dabartinę 
padėtį, darykime tam tikram lai
kui to principo kompromisų, pa
mažėl traukdami moteris į poli
tikų, pradedant nuo savivaldybių 
rinkimų, žabokime klerikalų ak
ciją, kuri taip dabar žymi prieš 
demokratinę Prancūzijos val
džių.

Atsiminkime, kad supiens ni- 
hil affirmnt quod non probet. 
Lietuva mums pavyzdys, o, s*v- 
kysime, ji tiek daug Analogijos 
turi su musų Bretagne....

I ir paslaptinga, ji gimdė Mickevi-1 Didžiausio įspūdžio padarė į 
člur- visus delegatus šio ilgojo rądi- 

Visų akyse buvo

Radikalų Inter 
nacionale

(Lietuvos vaizdelis nepriklauso
mybę atgavus)

|' L. ž.”J Visuose suvažiavi
muose be įtempto darbo yra lai
kas ir liuosan^ pasišnekučiavi 
mui. Neišvengta to ir radikalų 
kongrese. Ypatingai kongreso 
dalykai nepasid^lindavo vienin
telę moteių.

'Tai buvo Lietuvos liaudininkų 
delegatė.

Lietuvaitės pasirodymas ra
dikalų suvažiavime davė prancū
zėms surag’stėmls nemenkų įran
kį. Jos ir šiandien šaukia,

“Imkit, Prancūzijos vyrai, 
Lietuvos pavyzdį. Juk ar tai lic. . . , . . . . , . . į Lietuvos pavyzai. juk ar lai ne.lai, Pietų-siavai ir t. t. sunkiai | . ...._ . . . ....... . . (demonstracija Francuziiaa. irpasiduoda i similiacijai, o jeigu į . .... , , .Li>. l. prikišamai rodymas, kad
franeuzės negali -būti atsilikę 
nuo kitų tautų ir likti visam am
žiui beteisėmis, kada net naujai 
susikurusių valstybių moterys 
jas pralenkė...”

Lietuvaitė įnešė nemažo sumi
šimo radikalų internacionalam

Vienas iš jaunesnių Francijos t 
radikalų įteikė lietuvaitei gražų 
gėlių bukietą; daug jai atsistavo, 
o kai prie j U' klausimas dėl mote- 
rų balsavimo Francuzijcj, stoja “usiskSiiu“ 
dideliu jo. gynėju.

“Atėjo laikas 'liuosuoti fran 
euzę moterį iš vergijos^ padaryti 
sau lygia piliete, 
franeuzių moterų
Kaip mus, o ypatingai čia esa
mus svetimtaučius šildytų ta 
atmosfera, kada musų prakil
niam darbe dalyvautų ir mote
rys, šalimais tos gražios lietuvai
tės (čia vienas lenkų delegatas 

■ nesusilaikė ir pradėjo šaukti:.
1 Ponia yra lenke, jos pavardė...1 
ky). Jos esimas mums francu 
zanis turi primĮinti musų parei
ga tuČ tuoj aus nė'minutės iielau 
kiant emansipuotr ’^aneuzaitės. 
Aš esu pasiruošęs klūpoti ir mel
stis prieš tą. laisvų Lietuvos pi
lietę, kuria laimingas įvykių su-. 
puolimas atnešė į'musų tarpų”,! 
— Įkalbėjo karštakošis franeuzas 
ir siūle kuogeriausiai daryti 
Francuzijoj papildomus rinki
mus į savivaldybes, šambrų ii

kur ir asimiliuojasi, tai nacijos 
gyvenime rudavo žymų artistinį

gų elementų. Tiesa, tų grupių 
imigracija dabar stropiai varžo
ma, bet vh tik jos • Amerikoj 
tiek didelės, kad vargiai ar gali 
kuomet nustoti savo nuolatinės 
įtakos.

Bet vis tik, matomai, tos ap-

asimiliuoti. Galima lengvai įs
pėti, kad ateity pramonė pa- 
glemž ženiės ūkį, ir kai tas atsi
tiks, 17-to amžiaus teologijos 
davatkavimas nustos įtakos. 
* Bet toksai ekonominio gyveni
mo pakeitimas nieku budu neat
neš Amerilios intelektui laisvės. 
Pasikeis tik priespaudos pavida
las. Amerika neturi, kaip mes, iš 
viduramžio paveldėtų' svarbes-i 
nių valstybės gyvenime įstaigų 
ir dėlto neturi grupių autonomi
jos tradicijų. Vakarų Europos 
viduramžio anarchija sudarė gi- ' 
klijų, vienuolynų, (universitetų; 
mokslo profesijų ir kitų nepri- / 
klausomybę.

Egzistuojančioji Europoj tų 
ištaigių laisvė yra daugumoj tų 
tradicijų paveldėjimas. Toji lai-1, 
svė taip pat buvo pasiekta per 1 
politiškas kovas: tarp bažnyčios 
ir karaliaus, tarp karaliaus ir ' 
aristokrati ios, tarp aristokrati- 
tijos ir vidutinio luomo. Ameri
koj visų tų tradicijų, kurios moterų adoratorių buvo beban- 
atsilieptų į visuomenes pažiūrų, dę pritart; radikalui, kurio širdį 
kaipo į atskirų krupių kolekci- užgavo lietuvaitė. Buvo pradėtos 
jų, nėra. Ten į kiekvieną žmo- 'siūlyti rezoliucijos dėl pripažini- 
gų žiūrima paprastai, kaipo, į mo linkimų teisės fraucuzėms. 
pilietį ir iš jo laukiama, kad jis Bet štai atsistoja vįenas sausas, 
nusilenktų prieš daugumą. De- aukštas, rimtas, protingos išvai- 
mokratija kaip ji suprantama 
Amerikoj, nėra sušvelnintas 
grupių ar atskirų asmenų kom
promisas, kuriuo pasiekiami 
jiems geistini privatiški tikslai. 
Toji aplinkybė, sujungta su pu
ri tanu tradicija moraliai perse
kioti, ir sudaro tai, kad Ameri
koj be galo sunku individualiai 
apsispręsti.

Didžiausia Blėdis, taip daly
kams esant, daroma varžant 
kiekvienų, mdividualį žygį. Kal
bant biologiškai, Amerika turė
tų išauklėti tokį pat, ka.p ir Eu
ropa, nuošimtį žmonių aristo
kratiško ir intelektuolio talento, 
gi iš tikrųjų Amerikos mokslo,, 
meno, literatūros laida žymiai 
mažesnėj negu Europos. — Jeigu 
Einšteinas butų amerikonas, — 
koks jis galėjo būti, jei jo tėvas 
butų turėjęs laimę emigruoti, —

Kas nežino 
privalumų ?

Daug radikalų,, ž nemažesnių

zdos ponas, kuris radikalų tarpe 
dažnai vadinamas ‘Radikalizmo 
sąžine”. Jis išlėto pradeda kalbė
ti:

“Mieli ponai ir draugai! Ar 
žinote Jus bent kiek ta šalį, is 
kuries atvyko ta maloni ponia, 
kuriai prilygtų vardas Lietuvos 
vaidilutės Birutės. Šalis ta graži

čius, Kantus, Kosciuškas,
lionius, Sasnaiiskius. Mes tos ša- kalu kalba.
4ies negalime nemylėti, kaip kad matytis nemažo nusistebėjimo ir 
mylime šią lietuvaitę gyvų ra- nusiminimo ženklai, Visi susi
mų Lietuvos paveiksią.. Bet kas mąstę apie Lietuovs padėtį. Lie- 
iš musų, brangieji draugai, ne
myli taip pat musų sesers Išpū

ri ni jos? O kokia paralelė tarp tų 
dviejų šalių. Viena latinų tautų 
pasauly, antra slavų 
—suomių’’.

“Lietuva verta susidomėji-

nusiminimo ženklai, Visi susi

vokiečių

į Visų tų aplinkybių pasekmės tai, be abeio, jis butų paskendęs mo”, tęsė toliau radikalas “Tai 
| tokios, kad Amerikos inteligen- valdybų ir komitetų gausybėj ir'yra vienintelis valstybinis orga- 

Trustų tiranija yra kapilaliž- tijių kaip ir Rusu inteligentija
mo jėgų platinimas, ir iuos pio 
la socialistai. Uptono birtklairo 
knygoj, “The 
(Goose — Step 
kariuomenės naujokų vąm tikrą menės pavergimu. Rusijoj inte- 
mankštinir.ų — ypatingai žings 
niuojant reikia išlaikyti lygsva
rą) iškelta aikštėn visa eilė at
sitikimų. Toji knyga, žinoma 
sukėlė didelio susidomėjimo aka
demiškuose sluogsniuOsc. Kaip 
paprastai, universiteto viršūnės 
vadina tų knygų šlykščių šmeiž- Svajonės apie< revoliucijų buvo 
tų laikiniu, aktams visai neata- aptemdę intelektualinius; ir jie 
tinkamo turinio, bet jaunesnieji, buvo paini’še reikalų dėtis su 
mokytojai, tyliame kamputyje liaudimi. Intelektualiai manė jie 
pasišnabždėdami, sako, tai esan- esą konflikte tiktai su valdžia, 
ti grymausbi tiesa, bent kas lie- Amerikoj kur kas sunkiau apie 
čia ji universitetų. Nuošaly sto- tai svajoti. Amerikoj revoliuci- 
yincani žmogui sunku, žinoma, 'jai nėra dirvos. Vienintelis tunai

gyvenanti 
ir dvasinėj 

Goose — 8tęp’! ramybėj, bet iš tikrųjų jos gyve- 
anglai vadina uimas susiėjęs su visišku visuo

prieš karų, išrodo 
p tingoj socialėj

Oonan Doyle

Margoji Dėžė
Laisvai vertė A. S-g.

neteko matyti 
audros

—Ka tamsta manai daryli su 
juo Allardai? — paklausiau 
>avo padėjėja. ,

O padėjėjas stovėjo šalia 
manęs ant laivo. Plačiai išskė
tęs savo trumpas, storas kojas, 
jis stengėsi susilaikyti, nes po 
audros jura tebesiubavo ir ge
rokai blaškė musų laivų. Jisai 
drūčiai pritaisė savo žiūroną 
prie vantų (laivo dalis) ir aty- 
džiai tėmijo netoli musų skęs
tantį, audros sudaužyti}; neži
nomų laivų. . • f

Tai buvo brigo. Stiebas bu
vo ptM’ pus nulaužtas, ir nie
kas nbpasirupino, kad nukapo
jus nuo jo virves ir bures, už
tat nulaužtosios vilkosi paskui 
laivą kaip sužeistos žuvėdros 
sparnas.

Niekuomet
baisiau nukentėjusio, 
sudaužyto laivo. .

Vienok stebėtis buvo ko. Pa
starąsias tris dienas buvo mi
nučių, kai mes patys savęs 
klausėme, ar beteks mums pa
matyti brangiųjų žemę. Tris-, 
dešimt šešias valandas sukome! 
vairų vis si 
gu musų laivas 1 vardu .‘“Meri; 
Sinkkr’’ 
geriausių 
matyti Kleido uostui, vargu ar 
butume gyvi likę. Audra nuti
lo, gerokai pagadinusi ir mu
sų laivą: bangos nudraskė kai 
kurias jo dalis, liet kai jura 
nurimo ,pasirodė ir mažiau lai
mingesnių nei mes.

, Kad ir šilas, va, brigas: aud
ros sudaužytas, jūreivių ap
leistus, paliktas galingomis 
bangomis, kaip aklas žmogus'. 
Užtat mes, matydami tokią 
baisių šalia musų ištikusią 
nelaimę, nei nesiskundėme sa
vąja, neminėjome šiurpių va
landų.

Allardas, lėtas ir nuoseklus 
škotas, domintai tefnijo mažą 
laivų, o tuo pačiu metu ir ju
rininkai sustoję laivo priekyje 
žiurėjo į nukentėjusį nepažįsta
mų kaimynų.

Ta viela, kur mus nublaškė 
audra, menkai laivų tebuvo 
lankoma, nes visi prekybinių 
laivų keliai Atlante buvo kur 
kas toliau į šiaurę.

Ištisą dešimtį dienų mes 
plauiliiojamc plačiojoj juroj, 
nosilakydami jokio nustatyto 
kelio. ' ,1 '

—Man rodosi, kad laive nei 
gyvos dvasios nėra, — tarė 
mano antrasai padėjėjas.

Aš padariau lygiui tokią pat 
išvadų, todėl, kad nė vieno 
žmogaus ant laivo nesimatė iv 
į musų ženklui neatsakinėjo 
Jūreiviai, matydami, kad lai
vas turi skęsti, turėjo apleisti

gelbėjimų, — tarė padėjėjas.
—Priplaukime prie jo pavė

jui, ir stengsimės geriau įste
bėti ką nors.

Pasukę. atatinkamai laivų 
mes priplaukėme prie jo taip 
arti, vos 100 pėdų mus tesky
rė. Laivai, bangų supami, šo
kinėjo ir dingavo vienas prieš 
kitų, lyg du šokų klounai.

—.Pone Allardai, miklisk rtc 
vieniu priekinę valtį, paimkite 
ketvertų žmonių ir apžiūrėkite, 
kad smulkiau kų sužinojus apie 
skęstantį brigų, — įsakiau aš.

Tuo pačiu momentu priėjo 
mano vyresnysis karininkas po
nas Armstrongas; tik kų išmu
šė laivo laikrodis, ir po kelių 
minučių jis turėjo pradėti bu
dėjimų.

Man buvo įdomu pačiam nu
vykti j apleistų j į laivų ir pama
tyti, kas jame dedasi. Apie tai 
aš įspėjau Armstrongų, ir nusi
leidau virve į valtį.

Plaukti buvo netoli, bet ri 
tas mažas plotas perplaukti 
buvo sunku: teko gerokai pasi
kamuoti, nes bangos siuto ir 
dažnai atsidurdami’ dviejų ban-

. _ i tarpe' nematėme nei vieno
ausumos hnkr lę jei-j jaivu . tl 

< **..*>’
, , , . ’ Ifeik-idžimiti safulė menkai

ne u ų )yVęs sviete, per tat tarp didžitilių 
aivų, ^o lūs. e o. j)angy buvo labai tamsu ir šal

ta. Bet tos pat bangos tuoj 
sviesdavo mus savo paviršiun 
ir mes vėl atsidurdavom švie
soje ir šilumoje. Kiekvieną kar
ių, kai galvatrūkčiais krito val
tis į dviejų bangų tarpą, galė
jau matytį vien baltų putų ai
bes ties savo galva ir netoliese 
stovinčio brigo priekinio stic-

Blaškomi galėjome vienok 
įskaityti, kad brigas ,vadinasi 
“Nossa Seimo ra da Vittoria.”

—Plauksime pavėjui, pone,
- tarė mano padėjėjas.

Dailide, kabink kabliu 
Po minutes mes jau buvome 
ant sudaužyto laivo lubų.

Pirmiausia pasirupiuome ap
sisaugoti nuo pavojaus, jeigu 
nuims ant laivo besant imtų 
jisai skęsti. O tas galėjo juk 
atsitikti’. Užtat dvejetas musų 
vyrų stengeši nustumti valtį 
nuo laivo toliau. Ji turėjo būt 
pasiruošusi mums gelbėti. Dai
lidę nusiuntėme pažiūrėti, ar 
daug vandens prisisunkę laive 
ir ar sunkiasi daugiau. 6 aš, 
Allardas ir dar vienas jūreivis 
apžiurinčjome laivą iš viršaus 
ir jo krovinius-.

Deke (tarpas tarp dviejų lu
bų) buvo didžiausia betvarke 
— mėtėsi skeveldros ir viš
toms nai’vai, kuriuose tvakso
jo padvėsę, paukščiui. Valčių 
nebuvo ne vienos; viena dar 
užsilikusioji buvo kiaura ir 
plaukiojimui netinkanti. Matyt, 
jurininkai liiivą buvo apleidę. 
Viena kajutės siena buvo iš
laužia. Aš ir Allardas įėjome 
ir radome ten visą, taip, kaip 
kapitonas ją paliko: ispanų ir 
portugalų kalba knygos buvo 
išmėtytos sykiu su sigarečių 
pelenų krūvomis. Norėjau 
matyli laivo dienyną, bet jo 
suradau.

-Atrodo, kad dienyno
čia ir neturėjo, — tarė Allar
das. čia, matyt, buvo labai ap
sileidę ir tingus žmonės. Jeigu 
dienyną ir turėjo, tai, matomai, 
bus paėmę su savim į valtį.

—Aš vis tik pasiimčiau tas 
visas knygas ir žurnalus. Pa- 
khuiskitc dailidės,- kiek mes tu
rime laiko, — aš tariau.

Dailides atsakymas surami
no musr Laive buvo užtektinai 
įįį^denty' .bet krovinių (tolis • biri 
vd* paplūdus i ant viršaus, todėl 
mums did<li> pavojus negrępc.

- -Gali būt, kad jisai visai 
rieškęs, ir dulljsos vandenyj* 
kaip’ vienas tų baisiųjų rifų, 
nuskandinusių ne vienų stiprų 
laivą.

(Būti daugiau)
M

tuva niekuomet tokios reklamos 
neturėjo. 

f

Sužavėtas lietuvaitės radikalas 
atkaklus moterų balsavimo tei
sių gynėjas, irgi nusiminė.

Liūdna tyla užviešpatavo.
Pirmininkas paskelbė pertrau

kų. Atnaujinus posėdžius bu-, 
vo priimta labai miglota rezoliu
cija dėl galimybių moterims bal
suoti municipaliuose linkimuose. 
Matomai, kad pirma išbandžius, 
kiek pamato turi franęuzų posa
kis: “ši la femnue vote cest curė 
qui gouverne.” * Franci jos gi mo< 
terys gali būti dėdingos Lietu
vos* klerikalams, kad jos dar il
gai nebus prie urnų prileidžia
mos.

pa- 
ne-pažinti, bet 

ir susukta, 
aiškiai ma- 
vėliava, bet

jiejam nebūtų bu vę laiko tikrų dar- nizmas to žanro. Ji pareina ir Is- 
bų dirbti. ' parijų, kur rėžymas Alfonso

Administracijos darbas Ame- XIII generolų, o Lietuvoj išim- 
rikoj kainuojamas 'aukščiau jo tinas režimas'Pijaus XI genero- 
svarbumo proporcijos, kadangi hi-kunigų. 
individualumas yra niekis, 
visuomenė yra viskas.

O vienok amerikonizmo pro-

Tai yra le veritable 
gi pays dės pretres, kur kunigų 

jungas pasiekė savo apogėjaus.
Gražus ii audringas šios šalies 

Tiesa, k u išniuse pagandistai įtikina, jog Aiperi-'renesansas; bet pasekmės pasi-

ligentija, kad pasiliuosuoti nuo 
vergijos, visuomet svajojo apie 
revoliucija.
revoliucija, ji pasijuto tokioj ver 
gijoj, j kokių jų dargi caras n- 
butų niekados pavergęs, bet juk 
tokio galo niekas ųęsitjkejo

ka individualizmo židinys! baisėtinos.
Šiandien nei vienoj šaly Pran

cūzija taip nemėgiama,.kaip Lie-
Buvęs Cicero augštesnės mo- tuvoj. Kiekvienoj bažnyčioj,;ten 

kyklos mokytojas James L. kunigai linksniuoja vardų’’ fraii- 
l‘arks liko suimtas Miami, Fla. euzo, parmazono, bedievio ir ve- 
Jį kaltina Clncagos mokytoja da aršių'akcijiyprieš Franeuzija. 
p-lė May C. !Llewellyn, kati jis laisvos minties skleidėjų, 
išviliojo iš jos $1,960, prižadė-l Fanatizmas ten didelis ypa- 
damas ją vesti. Bet 
sužinojo, kad jis yra 
turi trejetą vaikų.

Redakcijos Atsakymas
K. Brazevičiui, Kenosha.

vėjiau ji tingai moterų tarpe, kurios ad Kitame pranešime nepažymėjot aš 
v<>iln< ir niinnrnm Uoi >jw iriczv. Si 1 R1 l’i Ilki mn <1 i P H AR +nrlpl IIPO'M-I

—Jis ilgai nesilaikys, - tęsė 
savo lėtų kalbų Allardas. Po 
kelių minučių jis pasvirs prie
kiu į vandenį, ir skęs. Matote, 
vanduo jo kraštų siekia.

—Kokia ten vėliava? — pa
klausiau .

—Stengiuosi jų 
ji visa sudraskyta 
Taip, dabar gana 
tau: lai Brazilijos 
ji perversta.

Matoma, laivo įgula iškabi- 
m) savo vėliavų, pranešdami 
laivo nelaimę, 6 paskui ir pa
ti jį aplęįdo.
, Gali būt jie dabar tik ir išsė
du i valtis.

Aš paėmiau padėjėjo žiūro
nų ir ėmiau žvalgytis po beri
bes juros platybes, tėmydamas 
jos mėlynų paviršių.Jura dar, 
tartum, viįė'ir putojo audros 
įsiūbuoto. Bet aplinkui nešima- 
je nei vieno gy vo žmogaus.

-O gali būt ant laivo dar 
yra gyvų žmonių?—- spėliojau

•’1

l
______ __ 1

vedęs ir majorem Dei gfcoriajn visos e- (susirinkimo dienos, todėl negu 
'niaiisjpuolou. z įėjome jo įdėti.

—Galiniu butų gauti atlygi* 
.irimas už? labu ir krovinių iš-

ik<j. 7 "'-‘i ••
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Laiškas iš Maskvos
Darbininkų padėtis sunkesnė 

negu prieš karą.

uždegė karštu dratu. IšpradŽią buk centras lokalo pinigus kon- 
pianyta, kad su juo nieko dau- troliuoja ir tokiu budu be cent 
giau neatsitiko, kaip vien apsi- ro žinios komunistiška lokalo 
degino piltą. Bet nugabentas Į valdyba negalinti nė cento išleis- 
pavieto ligoninę ir nuodugniau 
išegzaminuvus pasirodė, kad na- 
nūnJo darbo šautuvo kulka per
vėrė jam kiūtinę ir įstrigo širdy. 
Nebuvo vilties kad pasveiks, bet j
vienok daktarai pasiryžo padary- datbais lokale 
t i operaciją 
nę,

Balsavimas prasidės ateinan
tį antradienį (rytoj) iš ryto 
po dešimtos valandoš ii* įęsiS 
iki šeštai valandai vakaro. Bal
savimas bus parodant unijos 
nario knygutę, kaip paprastai 
kad būna, ir mokestys turi būt 
užmokėta už rugpiučįo (Augus
toj mėnesį. Todėl mes, prašo
me' visus lietuvius, kurie nori
te kad 269 skyrius būtų vąl- 
domas ir tvarkomas padų l®ė- 
tuviu ir tarnautų Lietuvių kriau
čių gerovei, o ne Maskvos rei
kalams, tai nebalsuokite už 
maskviečius (bolševikus), bet 
balsus atiduokite už tikrus, 
unijistus lietuvius, būtent už 
šituos:

t

Pirmininkas (prezidentas) C. 
Kailis; raštininkas (sekreto
rius) — A. Kadsel; iždininkas

F. Linkarta; 
saikus. Į Pil- 

(Executjvc
M. Sių-

V. Pačkaųskas,

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, n e rv uo
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
ta, atitaiso trumparegyste ir toli- 
renystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St, 
Phone P' nlpvard 75X’> 

|—4------------------------------------------------------------------
3514-16 Roosevelt Rd. 

Arti S t. Louls Avė. 
CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

ti.
Remdami?sis faktais, privers

tas esu atsakyti į tuos Butvilo, 
Katiliaus ir Mason melus.

1. Į jų pasigirimus nuveiktais 
reikia pasakyti

Jie perplovė kruti- tiek, kad jų diktatūros laiku lo- 
paskui širdies plėvę, iš€nw kalus prarado virš trijų šimtų 

pačią širdį ir spaudimu išmetė iš aktyvių narių, kurie persikėlė į 
jos kulką. Išėmus širdį ji su
stojo plakusi ir techniškai Peck 
buvo nebegyvas, bet įdėjus šir
dį atgal j vietą ji vėl pradėjo 
plakti ir veikiausia Peck dabar 
pasveiks.

kitus lokalus, nepakęsdami 
Maskvos agentų persekiojimo.

2. Kaslink purVinimo komu
nistiškų kandidatų į ateinančių 
metų lokalo valdybą, tai niekas 
kitas jus vyručiai nepurvlna, 
kaip tik jus patys ir jūsų praei 
ties darbai. O kas link užmeti
mo Grigaičiui, kad jisai esąs per
žengęs konstituciją ir kaipo tok 

Angelo Saomosa, 2 metų, 909 sai negali užimti lokale jokios 
So. State St., Kalėdose .prarijo vietos; tai reikia pasakyti, kad 
visą pinatsą. Riešutas įstrigo jus esate, arba veidmainiai arba 
gerklėj ir nors daktarai bandė trurr^pap vočiai. Jau virš metų
daryti operaciją, kad tą riešutą Driko kaip jus Grigaitį visaip 

Nori gyventi, bet nie- įš gerklės išėmus, bet išimti ne- purvinate be jokių tyrinėjimų ir 
neduodami jam pasiaiškinti, bet 
gruodžio 28 d. direktorių tary 

Elizabeth Deike žuvo gaisre, bos susirinkime Butvilą buvo į- 
Jie, ži- kuris sunaikino jų namą ties galiotas galutinai ištirti ar Gri- 

, kaip Franplin Bark.
kada ji su savo vyru baigė užda
rinėti daržines ir vištiiunką. Ji vila pilnai pripažino, kad Grigai 
greitai prioėgo prie namų ir šo- tis nieku neprasižengė prieš uni- 
ko į vidų gelbėti du savo jaunes- ją ir gali užimti joje bile kokią 
nius vaikus, kurie miegojo vi- vietą kaip ir kiekvienas teisėtas 
duje. Ji daugiau n^begryžo, unistas. Išėjęs iš susirinkimo 
nes tuoj sugriuvo stogas ir ji ta- tas pats Butvilą vėl pasirašo po 
po palaidota liepsnose. Bet jos 
pasiaukojimas buvo bereikalin
gas, kadangi valandėlę prieš tai 
abu vaiku išgelbėjo vyresnioji 
sesuo, iškeldama juos per langą, 
tik jų motina to nematė.

O,tokių yra pusė darbi-

kokią laisvę mes iškovo
jus negalite sau įsivaiz- 

Iš-

Smulkios Žinios

Vienas “Naujienų” (skaityto
jas gavo iš Maskvos laišką, kur 
tarp kitko štai kas rašoma:

Mes jums parašėme vieną laiš
ką ir aprašėme savo padėtį. Mes, 
darbininkai, esame šeimininkai 
tik iš žodžių, o tikrenybėje išei
na visai kitaip. Kaip pirma, 
taip ir dabar darbininkui vis- 
vien. Kas dirba, tas dirba 8 va
landas dienoje," o kas nedirba, 
tas yra liuosas 24 valandas pa- 

’ roję, 
ninku.

štai 
j ome.
duoti, kaip mes gyvename, 
pradžių aš pats džiaugiaus, kad 
bus gera gyventi. Pas jus ge^ 
rai, bet mums žadėjo dar geres
nį gyvenimą, vienok išėjo visai 
kitaip.
kur tiesos negali surasti. Nėra pasisekė ir vaikas mirė, 
ir draugų. Išrinktieji “drau
gai” ne reikalus atstovauja, — 
jie tik savimi rūpinasi. < 
noma, taip gerai gyvena, 
niekuomet. Bet paklauskite tik
rojo darbininko, kuris savo dar
bu minta, ir jis jums atsakys, 
kad dabar taip iau spaudžia, 
kaip ir pirma, Bloga tai, kad 
dabartinio rublio vertė tėra tik 
30-35 kapeikos prieškarinės rub
lio. O uždirbame mažiau negu 
prieš karą.

Jaunimui, žinoma, geriau: vi
sokios ekskursijos, pramogos, 
pasilinksminimai. Bot ir-pasi
leidimas neįmanomas. ' Jeigu į 
visa tai šaltai pažiūrėti tai jus 
pasibiaurėsite. Daugeliui betgi 
tai patinka.

Kaip pirma buvo tinginių ir 
girtuoklių, taip ir dabar. Jie

galiotas galutinai ištirti ar Gri- 
Gaisras kilo gaitis yra peržengęs konstituci

ją ir galutiniai išsiaiškinus Būt-

John Bany, 62 m., 110 S. 11a 
miltdn' Avė, liko pašautas savo 
posūnio, kuris pašovė ji gelbė
damas savo motiną.

DŪVI£RNAST|S
(Ingaliojimai) Lietuvių Dcntifltas patar

naus geriau
Trauki rtiAa dant> b« skausmo 

Bridge geriausio aukso. Su tnaay 
oiciitom galima valgyti Įdomiausią mai- 
-tą Gai įrituojama daą savo darbą, h 
šeimas muaų kainai. Sėt gokite sav« 
’anth. kad nekenktą jusą sveikapd

IM5 Weat 47tą blraet,

dabar partijos tinginiai. Mer
gaitės ir berniukai beveik nuo
gi vaikšto. Jie yra saulės įde
ginti, kaip juodukai. Išauklėji
mo ir mandagumo pas juos jo
kio nėra.

Aš negaliu į tai be pasibjaurė
jimo žiur&i. Taip įkyrėjo visa 
tai, jog su visa šeiniu tuoj išva
žiuočiau kurs nors.

Aš jums pavydžiu: jus gyve
nate kaip liuosi piliečiai, o pas 
mus tatai yra neįmanoma. O 
visgi toliau aš tai gyventi nebe
galiu: išaugo dukterys ir joms 
nėra kur tinkamai laikas pra
leisti.

Moy Quong, 45 m., vienas iš 
turtingiausių chiniečių ir galva 
On Leong kastos, liko nušautas 
prie savo skalbyklos prie 22 ir 
Wentworth gatvių. Du chinie- 
čiai iš priešininkų kastos liko su
imti ir tikrai pažinti kaipo 
žmogžudžiai. Juos pažino pats 
nušautasis, nes jis po pėršovimo

yra pirmas atsitikimas, kad po
licijai pasisekė suimti chiniečius 
žmogžudžius ir juos identifikuo
ti. Vyriausias šovikas netik kad 
pi įklausė vrie priešingos kastos, 
bet buvo taipjau ir konkurentas 
biznyje.

' ;------------------------- 12 vaikinų, gyvenančių 1121
B M H ėst Adams St., tapo areštuotapui|l papasakoju.; prietikius

na* mer^’itei Eliz. Hagblom, v 16 m., iš Deerfield, kurią rasta
TF i Al Iverkiančią Union stoty.ZINIUS ! John L. Būras, 24 m., tapo a- 

Testuotas už peštynes. Sėdėda- 

Matysime saulės užtemimą nusižudyti .bet nepavyko.

Ateinant’ mėnesį Chicago ma
tys veik puną saulės užtemimą. 
Tai įvyks e ausiu 24 d. lyte. Sau
lės užtemimas prasidės tuoj po 
7 vai. ryto. 7:45. vai. bus jau 
trys ketvirtadaliai saulės užte
mę. Didžiausias saulės užtemi
mas bus 7:58 vai., kada beliks 
matoma 4ik viena avidešimta 
įsaulės dali 3. Kadangi saulė dau
giau šviečia j vidurį ir mažiau 
pakraščiuose, tai pasidarys be-. 
veik tiek pat* tamsu, kaip ir per 
visuotiną saulės užtemimą. Sau
lės užtemimas baigsis 9:05 vai. 
lyto. Siu dės užtemimas pasida
rys dėl to, kad tarp saulės ir že
mės atsistos mėnulis ir uždengs 
saulę. Pilnas saulės užtemimas 
mins matytis Kanadoje.

.\ow YorK Central oasazie- 
vinis traukinis South Ghicago- 
ie susidūrė su BaiUiinorc & 
Ohio tavoriniu traukiniu. Bet 
tik sviėmonas Cecil James li
ko sunkiai sužeistas.

Lietuvių Rateliuose.

visokiais purvinais šmeižtais. 
Tai kam du jus, vyručiai, tyrinę- 
jat, jeigu nesiskaitot su fak
tais? Juk jeigu juni patinka 
purvyti kiekvieną asmenį, kuris 

I negieda su jumis Mask/os gad- 
izinkų, tai ir tęskite maskviškių 
darbą ir ant toliau, nes tenai 
gludi jūsų logika ir teisybė.

3 Užsigiidmas išeikvojimo pi 
niyų, yra niekas daugiau kaip 
melas tų komunistiškų ponų, 
kurie sako, kad centras kontro
liuoja lokalo pinigus. Tas nuo
šimtis kuri gauna lokalas iš cen
tro, pilnai priklauso lokalui ir 
centras su tais pinigais nieko 
bendra neturi. Todėl Maskvos 
agentai paėmę lokalą į savo ran
kas naudodamiesi proga ir pra« 
dėjo siuntinėti tai Maskvon, tai 
Petrogradan arba vietiniai ko
munistų propagandai, ir šitaip 
darbuodamiesi maskviečiai paly- j 
dėjo per keturis metus virš pen- , 
kiolil^s šimtų dolerių, kuriuos 
buvo sutaupinus senoji valdyba. 
Apart aukščiau nurodytos su-' 
mos, da yra padaryta apie du 
šimtu dolerių skolos. Tai šitiek 
gero padarė tie diktatoriai, ku-1 
rie dabar džiaugiasi savo nuveik I 
tais darbais ir agituoja už save, 
kad ir ant toliau jų diktatūra pa
siliktu lokale; matyti patiko po
nams meškos pyragas. Bet tui 
būt vyručiai, jus jo daugiau ne
valgysite. Aš manau, kad apio 
tuos diktatorius nėra reikalo 
daug rašyti, nes jų praeities dar
bai parodė ką jie nuveikė ir ką 
gali nuveikti.

Biskis apie ateinančius rinki 
mus valdybių 269 lokalo 1925 
me.tams. Rinkimai įvyks ant 
radieny, 30 gruodžio. Patarti
na, kad kafkvienas užsimokėtų 
kad galėtų balsuoti. Balsavimo 
taisyklės bus paskelbtos.

Unistas.

maršalka — 
durnąją Tarybą 
Bearei): A. Čepaitis, 
tar, A. Vi lis,
K. Valsais, K. Ringis, F. Pru-
sis. Į Bendrąją Tarybą .(Joint 
Board): J. Pociūnas, K. Kai
ris, J. Grigaitis, A. Čepaitis, F. 
Prusis, V. Pačkaųskas ir A. 
Kadsel. Taigi broliai ir sese
rys lietuviai unijistai, jeigu 
jus išsibalsuosite šituos unijis
tus kitų metų savo lokalo rei
kalų vedėjais, lai jus pasitar
nausite kriaučių unijai. Lietu
vių lokalas atgaus savo gerą 
vardą, kurį maskviečiai per 
kelis metus savo diktatūros 
šeimininkavimu buvo nupuldę. 
Jus negirdėsite ant lokalo mi
tingų tokių užsipuldinėjimų, 
šmeižimų, pravardžiavimų, ke
lionių, kokias jus girdėjote per 
šituos kelis metus, kuomet lo
kalų valdė ir musų pinigus 
eikvojo Rusijos bolševikų pro
pagandai senoji valdyba, tie 
Maskvos agentėliai.

Grupė tikrų unijistų

Taipgi kiti Reikalai ir
< Pro vos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pv kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 

. kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi / Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Chicagos Lietuviu Kriau 
čiii Domei

Rinkimai Kriaučių Unijos 
—* Rytoj

Notoms nenoroms esu priver
stas atsakyti į melagingus pa- 
skalus, kuriuos paskelbė “Vil
nius N 99 Butvilas, Katalius ir 
Mason. Jie nurodo daug nuveik* 
tų darbų Linijos labui laike jų 
komunistiškos diktatūros li^u- 
viskame kriaučių lokole, taipat 
smarkiai bara vaidylas ir men
ševikus buk anie melagingai 
purviną komunistiškus kandida
tus į ateinančių metų 269 lokolo 

Jau buvo rašyta, kad Max valdybą; taipgi nepamiršta J.
Peęk. 608 W. Adams SI., iš nuo 
boduiuo Kalėdų dieną l andė nu 
aižudyti savo pasidarytu šautu' oi A. konst.tuclją.

Įį, užkimšė vieną galą, pripildė kaltę centru valdybai už išaikvo* 
paraku, įdėjo kulką n parak-ą įima lokal* pinigu, tvirtindama

Išėmė kulką iš širdies
Perk, kuris bandė nusižudyti sa

vo patie*. padirbtu “šautuvu” 
gyvens.

Grigaitį, išhaujo vadindami jį
E'kebu ir prižengusiu A>C. W.

Lokalo val
dyba taipjau bando primėsti

AGOTA VALAITIENĖ 
po tėvais Mauručiutė

Mirė gruodžio 25, 1924, 12:30
vai. ryto, 48 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoj 21 metų. A. 
A. Agota paėjo iš Lietuvos, Su
valkų radybos, Naumiesčio ap., 
Griškadų parapijos, ~ Pentiškių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliudime. 
vyrą Joną, dukterį Salomia, A. 
J. Ėnek, žentas, du pusbrolių, 
Jurgis ir Jonas ir puseserį Oną, 
Lietuvoj broli Antaną.

Kūnas pašarvotas 1904 So. 
48 Ct., Cicero.

Laidotuves įvyks Panedėlyj, 
gruodžio 29to, iš namų 8 vai. 
ryto. Bus atlydėtas į Šv. An
tano bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų į Šv. Ka
zimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, duktė, brolis, žentas, 
pussesere ir busbroiiai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis tel. Yards 1741.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

T

LPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1,00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir įpistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome į visus pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co. 
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

x Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą <’?e- 
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

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

Gydau įvairias*ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. >

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedeldieuiais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephonc Lafayette 4513

L,'TO>W-a ' SPINO^fwBl9’
J.'.'4- Cie vL'>. j

'i

t

Kriaučių unijos, A. C. W
A., 269 lietuviu skyriaus val
dybos rinkimai įvyks gruo
džio 30 d. š, m.

Of

oi* A. lietuvių 269 skyriaus] 
(lokalo) valdybos rinkimai at
einantiems 1925 melams įvyks 
ateinantį antradienį • (utarnin- 
■ką), gruodžio 30 dieną. Valdy
bos rinkimai bus unijos* rašlį- 
učse, trijose vielose, būtent: 
I) ant 109 S. Hąlslęd St- ir 
kampas Vau Bųreij, 2) Nortb- 
sideje unijos raštinėje, 1561 N. 
Robey St. ir kampas Nortb 
Avė., 3) \Vėstsidėjc ant Kedžie 
n 2ord Plato.

ZELL SPECIALIAI

ZELL CLOTHING CO.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakaVuis ir iivdčlivjl Jlusų 
siuvėjui kalba lictur i.'.liai. ..

Geriausios' h’ųšies 
Ovyrkaulai ;;

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
pai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 
fie yra sulenkami; 
tnka dėl daug pirki- 
dų ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, ' 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. 
mo išlaidų 5c.

Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?

Chiropraclic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovj. Sekite sau
gų kėlią — linkui Chi- 
ropractic.

NAUJIENOS
173» S^ Halsted St., h' 

■)

kuri perka
Naujienų 
Persiunti-

/

Chicago^ III

' • ‘ 'A* •• i . ■ '

Garsinkitės “Naujienose

DR. J, M. FINSLOVV, i 
Cbiropractor

1645 W. 47 fet, Chicago, III
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieut*
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Pranešimai PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ NAMAI-ZEME DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

PRANEŠIM V TAISYKLĖS

No. 2120. Gražiai atrodanti, jau
ninanti ir patogi suknia.

Lengvai pasiuvama Iš bile materi
jos, šilko ar Roveino^.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

38 mietai reikta 3 yardų 44 colių 
moterijos iv % yardo skirtingos ma
terijos juostelei, apikaklei ir ranko
vėmis apsiūti.

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

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antrą 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
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų orgpnizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikejimiškų sektų reikalais r ’ ’ ’ 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytiniu ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apbiokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nu ir colių iieaprubcžiuojamas.

5. Apio kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-

Binti į sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Cicero, III. — Lietuvių Bųdavojimo 
ir Skolinimo Draugyste. Gerbiamas 
Dalininke, šiuonii esate kviečiam 
neatbūtinai atsilankyti ant metinio su
sirinkimo, kinis įvyks antradienį, 
Gruodžio (Doc.) 30tą, 19'24 m, Lie
tuvių Liuosybės Svet., 14tos ir 49tos 
Court, Cicero, IR., 7:30 vai. vakare, 
bus renkama valdyba ant 1925 metų 
ir kiti svarbus reikalai dcl apsvarsty
mo.

PASTABA: Iš priežasties Kalėdų 
švenčių pripuolant ketverge, mokes
čiai bus priimami penktadienį, Dec. 
26, 1924, vakarais paprastom valan
dom. Leo Shvegzda, rašt.

( GERAS KAMBARYS su maderniš- 
kai.š patogumais, garo Šiluma, tele
fonas.

Kreipkitės bile dieną priflš S vai. 
ryto arba po G vai. vakare.

3313 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0758

DIDELIS mūrinis, 2 lizdų namas 
prie Mąrųuetle Bulvaro ir Maple- 
woo Avc„ garu Šildomas, lile va
nos, beržiniai trimingni. Atsišau
kite prie James Kral, 2414 \V. 67 
St. Te). Prospect 1364

2134

viso-
eiti i

No. 2181. Suknia tinkanti 
kioms progoms. Su ją gah 
svečius, būti namie arba gatvėje; žai
sti arba prie darbo dėvėti — ji visur

* pritinka.
Gali pasisiūdinti iš prasčiausio ma

te rijolo arba geriausio šilko. Su
kirptos mieros 16 metų, 36, 88, 40 ir 
42 colių per krutinę. 06 mierai rei
kia yardo 40 colių materijos ir 
% yardo skirtingos materijos kupste
liai ir apikakliui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattei-n Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No— — 

Mieros  ......... —.....___  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Pinigai

Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St

' REHIaLINGI dar 2 burdin- 
gieriai.

Atsišaukite
1711 So. Halsted St.

Susivienijimo Hgtnvlų Draugijų 
ant Bridgepprto iU North West Side 
Lietuvių Stats’mo ir Skolinimo Ben
droves pranešimai vėlai i redakciją 
atėjo, todėl ir netilpo. Pranešimus 
pikiuokite bent porą dicmij ankščiau 
prieš patalpinimą j laikraštį.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PASARGA.
if ESIG ARSINA NTIEMS

Klaidos padarytoa paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 2-1 vai.

Vi;2±. bSV!. apskelbimai U streiko apto-

Amerikos Lietuvių Teatro kūrė
jų sąjunga turės pirmų lavinimosi 
pamokų Vaičkaus studijoj, Mildos 
svetainėj, pirmadieny, gruodžio 29, 
kaip 7:30 v. ,v. Prašome atsilankyti 
rėmėjus ir dailės mylėtojus.

Raštininkas.

tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Mant Naujienų darbininkai geriau* 

alėtu žinoti', kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznio, auto 
mobilių, rakandų, 'kambarių jieikoji 
tnal, apsivedimai, asmenų jieikoji 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmoka
mi Z

Jeigu kūne aptkelbimal pasirodo 
■t jotini, Naujienų administracija pa

ku teisę jų netalpinti, kol ndi- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasfgar dnt | sekamos die 
los Naujienas, turi priduot savo pa- 
•kdbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

KomėLietuvos Socialdemokratų 
jų Fondo Chicagos kuopa 
save* mitinga gruodžio 30 <1., 
vakaro, “Naujienų“ name 
kuopos nariai yra kviečiami da
lyvauti, nes šiame mitinge bus iš
duotos atskaitos ir renkama val
dyba naujiems melams.

M. J. Mauricas, Sekr.

« vai. ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

inės aprupinsi-kitę irgi mums 
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda 
rūpinti savo kostumerius “Na 
noms”. —Aušros Knvgvnas.

3104 S. MORGAN Si. 
Tel. Yards 1571

i ap- 
uijie-

.Rosvland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų metinis 
susirinkimas įvyks Sausio 5 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 gatvės kampas ir Indiana 
Avė. Visi šėrininkai ir šėrininkės 
malonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų, kurie 
turi būt apsvarstyti.

J. Tamašauskas, LDNB. Sekr.

Lietuvių SociaJstinės Jaunuomenes 
Lygos senosios ir naujosios valdybos 
ir Apšvietos ir Revizijos Komisijų na
rių susirinkimas * jvyks antradienyje, 
Gruodžio 30 d., Lietuvitj Golf Kliube 
(pas p. Menų.) 3204 So. Halsted St., 
lygiai 8 vai. vak.

Visi minėti nariai malonėkite būti
nai susirinkt, nes tarp kitų svarbių 
reikalų, pertikrinimias knygij ir kitų 
sąskaitų. Užrašų sekr. J. J. Auryla,

Birutės Choro dainų repeticijos visų 
jvyks utarninko vakare, Gruodžio 30 
d., Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Dainininkai visi privalote būti ant 
praktikos, nes reikia užbaigti mokin
tis “Karnavilio Varpus” ir turi būti 
išrinkti darbininkai dėl baliaus, kuris 
jvyks sulaukimui Naujų Metų, sere- 
dos vakare, Auburn Park Mąsonic 
Temple, 78 St. i n Union Avė.

— Valdyba.

PINIGAI
ROCKFORDO
Lietuvon

IEŠKAU Jurgio Norkaus. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar 
gyvena Detroit, Mich. Noriu kad 
atsišauktumei, nes turiu1 svarbų 
reikalą.

A Armonas
1338 XV. 59th St.. Chicago.

J IEŠKAU brolio Kazimiero Norei
kos. Paeina Alkupiu kaimo, Kvėdar
nos vals.,. Tauragės apskr. Pirmiau 
gyveno Port Washington, Wis. Da
bar nežinau kur randasi. Turiu svar
bi) reikalą, meldžiu atsišaukite. Kas 
praneš man apie jo buvimą, duosiu 
už tai $5.09.

LIUDVIKAS NOREIKJA 
191 Box P. ()., Rockford, III.
r-?1-—1—-1 'iNi

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTB

lusų stogų prakiurimas užtaisomas 
t garantuojamas už $4. Automobilių 
rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
liausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
iarbininkūi samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-18 Ogden Avė.. 
phone I.awr»da)e 0J14.

KAS pamatėte krūvą raktų 
ant Bridgeporto. Atsišaukite i 
Audros Knygyną, 3210 S. Hals- 
ted St;, gausit savo raktus.

PRANEŠIMAS j

Peter Timones valgykla bus 
atidaryta prieš Naujus Metus.

1608 W. 47 St.
Katrie atsilankysit, busit užgar 
nėdinti.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

............................
IšSIRENDAVOJA 4 kambariai ant 

2 aukšto. Kambariai šviesus ir šva
rus. Yra gazas, elektra ir maudy
nė.

Renda pigi.
Atsišaukite

4618 So. Talman Avė.

JIESKO KAMBARIŲ

REIKAŲTNGa senyva moteris 
prie kuknės darbo ir turi mokėti 
šiek tiek valgį pagaminti.

Kreipkitės.
M. Janušienė, 

XX’illow Springs, III.
Tel. XVilloNv Springs 5 
arba Tel. Boulevard 3803

Iš PRIEŽASTIES ligos esu 
priverstas parduoti savo moder
niška namą, G flatai, Hamilton 
Park, visi flatai po- 5 kambarius, 
aržuolo.trimingai namas labai 
gerame padėjime, lotas 50X125, 
bargenas, $38,000, cash $15,0.00. 
sheehan xvttotjs and co.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdytai 1921 metams; Pir
mininkė Petr 
Union Avė.;
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. GI St.; 
Fin. rašt. H. Carney, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė,; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

Kvietkienė, 8231 S.
Vice-pirm. Petr. Se-

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W, 23rd Place.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, Iii., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Tlion.as Janulis. 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Mari, 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

1654 W. 63rd St.
Tel. Prospect 1910

MOKYKLOS
REIKALINGA virėja ir vei- 

terka į vagyklą.
Atsišaukite

PETER TIMONES,
1608 W. 47th St.

REIKIA moterį) prie apvaly* 
[no namų.

Atsišaukite

62 W. Washington St. 
Room 21, 2nd floor

-—-—-j—

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS Porteris į sa- 
iu/ną.

Atsišaukit
5240 So. Halsted St.

KEIKIA patyrusių shearmanų 
ciU'pymhi geležies atkarpų. Vieno 
jątyrusio teainsterio ir I darbi- 
linkų darbui į jardą. Tiktai 
eurie dirbo atkarpų jarde tegul 
sišaukia.’ i

Cohn Iron & Steel Co.
2034 North Southport Avė.

ti'e,
at-

REIKALINGAS registruotas aptie- 
korius, kuris supranta savo darbą ese
rai. Gera mokestis geram darbinin
kui. At.4šhukite nuo 10 iš ryto iki 10 
vakare. -Tel. Boulevard 0342, iš ki
tų miestu per laiškus.

G. BENOŠIUS, 
1616 XV. 47th St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių vyru lan
gų' plovėjų.

Atsišaukite
62 W. Wafthington St.
Room 21,1 2nd floor, ir .

PARDAVIMUI
ŲELIKATESŲN ir grosernė, par

duodu pigiai už $550, visas stakas, 
4 show keisai, pigiai už pinigus, 
lietuvių kolonijoj. Taipgi vogos ir 
kavos umliklis.

908 W. 35 Place

PARDAVIMUI elektrikinis pia
nas, geras visokiam bizniui. Pianas 
geras ir parsiduoda labai pigiai. 
Pasinaudokit proga.

Kreipkitės:
1338 XV. 591 h St.

Grojiklis pianas $160
Parduosiu savo grojiklį pianą, 

augštos njšies išdirbinio* 100 ro
lių, benčius ir kabinetas, paimsiu 
didį įrnokėjimo ri dalinais išmo
kėjimais

2918 MHvvaukco Avė. 
f> floor

PARDAVIMUI pirmos klesos 
kriaučių dirbtuvė. Taisome, prašina
me ir siuvame naujus. Viskas įtaisy
ta pagal naujos mados, kas nori da
ryti pinigus tegul atsišaukia. Prie
žastis pardavimo senatvė.

Atsišaukite
2751 W. 47th St.

^•u II......................       i

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKJNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Mansger

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

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

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

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. Ai Sabeckis 
2042 
drelė 
rašt. 
St.; 
1740

Homer St.; nut. rašt. P„ In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin.

J. Radtšauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
.BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. We!ls St.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V< Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
8520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelaūskas, 3259 S. Union ‘av.; ka
sos fęlob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zcliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 n?, amžiaus.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigoiitas 
Geo. Victor 9431 Champlaln Avė., 
Tel. Cbcsterfield 0198; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 F'dbrooke 
Avė., Tel. Pūliniu n 5692; rašt 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., 'Fcl. Pūl
iniai! 8349. — Bcpelicijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek 
vieno menesio Visų SŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

Praktiškos Autoipobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių mt 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų nauji 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
Jus išmoksite | kėlės savaites, kaų 
atlikti didelius darbus. Darbas ko' 
jus mpkinsitės o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

I:»I|7 W Madison M

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY 
STĖS SAVITARPINĖS PAftAL 
POS Valdyba 1924 metams: Pirm 
J. Mickevičius, 85(i N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1448 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign 
čerauskas, 3327 W. Lcmoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tnl- 

s man Avė.; Daktaras-kvotčjas A
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. p< 
pietų, Z^viązek Polek salėj, 1315 N 
Ashland Avė.

BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyru ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirbi 
his pinigus laike mokinimosi. r- 
Įima uždirbti nuo $12 iki $20 j 
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St. 
609 W Madison Si.

672 W. Madison St. 429 S. Clark SI

HOFFMAN

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm* 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deiviene 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; Kasos giob 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S 
Francisco Avė.; ligonių glob. K 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieho mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Scfuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE 
TUVCĮ Valdyba 1921 m.: pirm. F 
Bacevi'iia 5789 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A Tum-kevičia

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE- 
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO- 
TEKŲ Valdybų 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lovve Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI/ Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Ixnve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet- 
raųskas, 931 \V. 35th st; Kasos 
glol). J. Saldukas, 3701 So. Hals- 
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug* 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 XV. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 

Springfiekl av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 XV. Ifith si; Knyg- 
vedis .Jurgis Medalinskas 5561 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendened Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 . South 
Halsted si; kasierius Aleks., šiin- 
kąitis 2818 W. .39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union a v.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt ‘ . ............... ..
st.; 
kis; 
gis;
I maršalka
II marš. / 
glob. Ant. 
Ant. Juščius. 
komi kas mčn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

Vincas Norkus 639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Grcitjur- 

kasier. Petras Paulauskas;
” u (Vincas Balsevičia, 

Ant. Klimaitis; ligonių 
Ribinskis; teisėjas 
— Susirinkimai lai-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams; 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. l^azauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd.' B. Butkus 840 
W. 83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno, mėnesio pirma šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S^ Wallace St.; turtų rašt, A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 8404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

pirm. A Tum-kevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 4,0 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.-— 
SusirhJ’imai laikomi kas mėnuo 
antrą st Padienį 1-mą vai. po pie
tų J. Maiu.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

Prirengiamoji 
MOKYKLA

PARDAVIMUI saldainių krau
tuve^ kaina $700.

Atsišaukite
1656 Wabansia Avė. KENSINGTON. -- TAUTIŠKOS 

DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
ŠC; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą nenk- 
tadienj kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

PAJIEŠKAU rūmo prie ma
žos šeimynos, apie 18 ar 20 apie- 
linkę. Meldžiu atsišaukti laišku. 

o----- _ _ - Wm. Gugis, Naujienos, 1739 So.
turi patogesnės ir geresnės Halsted St., Box 431. 
įstaigos kaip I

I

Rockford Real .Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,
Rockford, III,

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne- NAMAI-ZEME

ĮSTEIGTA 1910

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
-ir — - — - — — -«-T-  w «, » , -

KAMBARYS UŽ DYKA 
Atiduodama apšildomas kambarys už 
dyką vedusiai porai arba našlei, kad 
ir su pora vaikų. Išlygas paaiškin
siu ant vietos. Atsišaukite po G v. 
vakare, nedėlioj visą dieną.

4329 So. Washtenaw Avė.

LIETUVOJE PARSIDUODA ant 
upės Minijos vandeninė fabriką, 
verpykla vilnų, su pilniausiu kom- 
pleui, malūnai elektros apšvies
tas. 20 hektarų žemės su puikiau
siais dėl ūkio trobesiais ir už vis
ką reikalauja apie dešimti tuksian
čių dolerių. Adresąs.Menų. Adresas.

Lietuva, Teigiu apskr.
Žarėnų valsčiaus, 
fabrikas Keturakiai, 
Aleksandra Girdvainienė.

llflIlIlIlIlIlIlIlIlilIlI'UillIlIMIII

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
Vienai ypatai su valgio pagaminimu 
ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
nuo tranęporteeijos.

Randasi
6637 Si Rockwell St.

NORIU mainyti 4 flaįų mūrinį na
mą ant biznio. Namas randasi ge
roj apielinkej. Turėdami biznį mai
nymui kreipkitės pas

A.3114 Šo. Ualsted St.
Telį Boulevard 4899

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

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

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

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

SUS1VIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, UI. 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus. 840 W. 33rd St.: padė
jėjas —- J. Antanaitis, 840 W. 33rd St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas menesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St.

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


