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Skurdas Rusijoje Rykov’as apie ekonominę 
Rusijos padėtį

Komunistu byla Estijoj

$10 mėnesiui — vidutinė 
darbininko alga

Komisarų pirmininkas pripažįs
ta, kad sovietai pertoli nuėję 
kovodami su privatine preky
ba ir pramone, o valstybinės 
nepajėgę sukurti

Iš 149 patrauktų ticson, tik 
nuoš. normaliai, visi kiti 
degeneratai ir ligoniai

............................ .. .........................-............. ......... "■

Prancūzai evakuoja vokia 
fili Reino kraštą

4

Nevakuotomis dalimis 
tik Kelno, Koblenco ir 
co apynį bes

beliks
Main-

Lietuvos žinios.
IR LIETUVOJ ESAMA 

“BLACKMAILERTŲ”
KUNIGĄ STAKELĘ, RAGE 
LIŲ KLEBONĄ, NUBAUDĖ

Žemės drebėjime Jayos saloje 
žuvo 600 žmonių

Žemės drebėjime žuvo 
600 žmonių

MASKVA, lapkr. 15. — Lai
komame čia Rusijos profesinių 
darbininkų sąjungų suvažiavime 
vakar laikė kalba komisaru ta- «- k.
rybos pirmininkas Al. Rykov’as.

Tcismas i 19 Estijos komu- 
alinc nusitęs dar vei- 
apie porą savaičių. Ka- 

piriną dieąą ban- 
trukdyti

revoliucinių dainų

nistų
kiau ia
liniai, 
dė teismo procedūrą 
dainavimu
dabar jau nusiramino, kai ,vie
na1' kandidatas į komisarus va-

PARYŽIUS, lapkr. 15.- 
toj Francijos kariuomenė 
k nes dešinį Reino kraštą 
Kt Ino ir Koblenco.

ši kraštu Prancūzai
ėrhę laike 
priešini tuoj 
idant Ino
lineli vyliausiąją Vokiečių gc

pasingo
Ruhro

jos ekonominę padėti:

Ry- 
cva- 
larp

buvo už
vok iečių

PANEVĖŽYS [PBJ. — Spa
lių 9 d. aptiekiuinkė Suboekie- 
ne'pranešė policijai, ka’d gavo 
anoniminį laišką, rašytą rusų 
kalba su parašu “čornaja mas- 
ka”. Laiško autorius reikalau
ja, kad Subockicne 10 spalių

Darbininku ir profesinio 
kii algos Rusijoj

vietų valdžia pei toli nuėjus savo 
kovoj su privatiniu kapitalu.

nuti. kurs ji pasmerkė,
I re’ i iv 'i ng.r i i m -■ c I i r i i i ė j imi tose, 
r aaiškem. kad did( Jis luiošini-

norios bažnyčios tilto po gu- 
1000 li

uobusias 
busimi-

KAUNAS [-Lžj. - Iš Rokiš
kio praneša, kad praėjusio mė
nesio 15—20 d. pas l-os nuo
vados Taikos Teisėją Rokišky
je buvo nagrinėjama Ragelių 
klebono kun. Stakeles byla ■ dėl 
piliečių kurstymo prieš l-os 
nuovados policijos viršininką, 
einant jam. tarnybos pareigas.

lis l’i kopmni (u 
gydomu liga, ii'

Naujai nustatytų algų norma 
darbo 
rojujžmonės 

gyvena

kad Rusijos 
toli gražu ne

Javos saloj, delei žemės drebė
jimo, daug nukentėjo; šeši 
kaimai apsemti vandens

16
KONSTANTINOPOLIS, lap- 
ičio 15. - - Sovietų valdžia 

nustatė algas 
tarnautojams, 
aplamai 

Rusijoj.
ir 31’0

bet
irminimum 

yra, to paties taip

BATAVIA, Java, lapkr.
Skaičius žmonių žuvusių 

žemės drebėjime Javos saloj 
per eitą trečiadienį, su lyg pri
vatinių apskaitymu siekia 600 
žmonių.

šeši kaimai yra* visai atskir
ti ir apsemti vandens.

Žemė dar vis dreba, nors ne
• markiai. Manoma, kad 
imas Įvyko ne dėl ugnia-

kalnio veikimo, bet dėl slinki
mo žemės sluoksniu.

dabar išnaujo 
darbininkams, 
amatininkams, 
fesijų žmonėms
statymas nėra 
Įvairuoja tarp 
maksimum, tai 
amato ar profes
gali gaut mažiau, nei nustaty
ta mažiausia norma, ir ne
daugiau nei nustatyta didžiau- 
šia norma.

gos, valstybes vedamų pramonių 
padėties ir dėl stokus • namie 
gaminių daiktų, reikalingų kraš
to gyventojams, valdžia turė
sianti pavartoti snvb aukso re
zervą ir užsienio pinigus, idant 
reikalingiausių daiktų nupirkus 
svetur. Į

Rykov’as sakė, kad kooĮ>era- 
tyvai ir valstybinės organizaci
jos, užėmusios privatinių pra
monių vietą, nedavę gyvento
jams to, ko iš jų laukta, ir val
džia turėjus suteikti toms 
opera t i nė n i s o r ga n i z ac i j o m s 
dėlių kreditą su nuoskauda 
valstybių toms pramonėms,
daugi nebeturėjus pakankamai 
pinigų pastarosioms plėtoti. '

'Poliau komisarų pirmininkas 
pripažino, kad valdžia nutarus 
susilaikyti šiemet nuo eksporta
vimo javų. Šitą pajamų šaltinį 
valdžia darysianti pastangų at
pildyti padidintu naftoj, 
gano ir miško eksportu, 
valdžią tikintis šiemet 
apie 800 milionų rublių,
maždaug tiek, kiek ir praeitais 
metais davus užsienio prdkyba.

Sovietų biudžetas esąs ir ge- 
ir blogas. Geras dėl to, kad 
tikras. Biudžetai! įtraukta 
tokios pozicijos, kurios galį 
padengtos valstybės vidaus

lietė ligonių protą. Kai kurie 
gim ties degeneratai, 

su krintinabais re- 
Iš viso iii 14!) skai- 
25 nuošimtis esą nor-

kiuriais, 
čiaus t i) 
malini.

Vokiečiu Zeppeliny eks
pertai važiuoja Amerikon

di-
su-

R. ino upės kraštą l:irp Olandi
jos ir Ševifarijos; nežiūrint 
Boilino proĮrsių, kad tuo už- 
! rrhimu Ernncitžai laužo VEr- 
salė'. sutarti.

Prancūzams dabar pasitrau
kus iš šios srities, vieninteles 
dar okupuotos Vokietijos vie
tos pasiliks Kelno, Koblenco ir 
Mainco apyrubės.

4 kriminalistai ištruko 
Joliat kalėjimu

liiK-ia ten plyta padėtų 
tu. Jei- reikalavimas
i šp i ld y I a s. S11 boc k i on e
t i nušauta.

Aferisto sulaikymui krimi- 
lam t i ly

rą priemonių: spaliu 10 d. iiii- 
rcdyloii vidun buvo padėtas

bylą, pasmerkė kun. S t akelę 
dviem mėnesiam arešto.

GYVULIU LIGOS LIETUVOJ

Darbo laikas nustatoma: 8 
valandos dienoj fizinio darbo 
darbininkams, ir G valandos 
protinio darbo darbininkams.

Algų norma
Ino naujuoju nustatymu 

darbininkai ir profesiją žmo
nės gauna per mėnesi algos, 
Amerikos pinigų kursu (skai-

Toks tokio nekenčia
Fašistas įžeidė bolševikų atsto

vą ir nuplėšęs raudoną vėlia
vą sutrypė purvyne.

bininkas gauna mėnesiui ne 
mažiau kaip $7.35 ir nedaugiau 
kaip $8.10.

Mechanikas, pirmos klases. 
$13.13 iki $15.75; antros kla
sės, $10.50 rki $11.55; trečios 
klases, $7.35 iki $9.15.

Maliorius, suh'g klases, 
$8.10 iki $11.55.

Siuvėjas, su lyg klases,

ROMA. Italija? lapkr. 15.
Sovietą ambasadoriui Jurenc- 
vui važiuojant premjerą 
Mussolinį, prisiartinus jam prie 
užsienio 'ministerijos vienas 
fašistas puolęs prie ambasado
riaus automobilio nuplėšė nuo 
jo raudoną vėl u ką.

Tai jau trecias toks atsitiki- 
kf^l fašistai nuplėšia vė- 

ambasados

man*
iš ko 
gauti 
taigi

BREM EB H ALENAS, \okic- 
tija, lapkr. 15. - George Wa- 
shington garlaiviu išplaukė 
Amerikon l)r. Kari Arnslein, 
dirižablio ZR-3 statytojas.. Nau
jai įsikūrusį Akroire, Ohio, 
G ood y ear-Ze p pei i n k ompa n i j a
kviečiasi jį techniniu dirižab
lių statymo direktorių. Karlu 
su juo važiuoja dar devyni di
rižabliu stalvmo inžinieriai. »

JOLIET. III., lapkr. 15.
Prasikalę kalėjimo sienoj sky
lę ir pavogę civilius darbiuin-

24 valandą atvyko nežinomas 
asmuo ir paėmęs voką įsidėjo 
kišenėn. Kriminaline policija 
“Ėornujų maskų” čia ir sulai
kė lai Bžozauskas Pranas 
iš Šaidių, dabar dirbąs Mont
vila fabrike, 21 metų. Bžozaus
kas prisipažino. Betardomas 
parodė, kad jis parašė pana
šius laiškus apliekininkui Gov- 
šovičiui, iš kurio reikalavo 
3000 litų, ir Chazenui, reika
laudamas 20,000 litų.

čiamomis ligomis įregistruota 
susirgimų: įplautimu 11, 
avių rauplėmis 42, arklių 
susna - 5, kiaulių raudonli
ge 19, pasini imu 8 ir viš
tų maru — 15. Spalių mėn. 1, 
dienai liko 27 g; 
avių rauplėmis, ii 
susna.

arklių

ROM 11NISTŲ PROP AG A N D A 
LENKIJOJ

nuo

nuo
nuo

mas, 
luka nuo sovietų 
automobilio, šį karią fašistas 
dar įžeidė bolševiką atstovą ir 
vėluką sutrypė purvyne. Poli
cija atsiprašė ambasadoriaus, 
o fašistu areštavo.

FRANCUOS KOMUNISTAI
REIKALAUJA PADIDINTI

KAREIVIAMS ALGĄ.

$8.10 iki $9.15.
Kepėjas, sul nuo

nuo $15.75

Cukraus fabriką streikas 
Kuboj plečias

nuo

nuo
$7.35 iki $13.13.

HAVANA, Kuba, lapkr. 15.
Gautomis žiniomis, cuk

raus fabrikų darbininkų strei-

nuo

nuo

Laikrodininkas. nuo

nuo

$13.13.Virėjas, nuo $8.40
Tolygiai ir visų kitų darbo 

profesijų darbininkai.
Darbininkų vyresnieji arba 

“foremanai”, gauna mėnesiui 
nuo $9.15 iki $17.6-1.

įvairus “menedžeriai,” 
$11.18 iki $22.31.

Knvgvedžiai, nuo, $15.75

Vietinei sargybai daboj ant, 
darbas pradėtas Paima dribtu- 
včj, Orlenle provincijoj, ku
rios savininkas yra buvusia 
^rezidentas Menocal.

Valdžios agentai grūmoja, 
kad jeigu streikas cukraus dirb
tuvėse greit nepasibaigsiąs, vi
si svetimtaučiai darbininkų 
agitatoriai busią deportuoti. •

DU NUDURTI KLANIEČIŲ 
SUSIRĖMIME

nuo

Sąskaitininkai, nuo 
iki $35.44.

Stenografai, sulyg 
nuo $11.55 iki $25.20.

Telefonistai, sulyg 
nuo $7.35 iki $10.50.

Aptiek inmkai, suly
nuo $8.10 iki $15.75.

Dentistai, $28.22.
Daktarai, $42.00.
Iš visų profesijų daktarai 

yra brangiausiai apmokami.
Tikrai, nelengva gyventi Ru

sijos darbininkui, gaunančiam

klasės.

klasės,

kalėjiino pabėgo keturi krimi
nalistai, pasmerkti įvairiems 
terminams sunkiųjų darbų. Pa
bėgusieji yra: William Hunke, 
26 metų, pasmerktas nuo de-

TELEFONAI LIETUVOJ \ ILNJ r b. sp. i / Lz .
Lenkų spaudos pranešimu, pa-

ras 
esą 
tik 
būt 
pajamomis, nesigriebiant leidi
mo poperinių pinigų. Blogas gi 
esąs todėl, kad į jį neįtraukta 
pakankamai pinigų tokiems bū
tiniems ir opiems reiklams, kaip 
švietimo, sveikatos, ir pana
šiems.

Pasak Rykov’o, valdžia turinti 
milioną tonų anglies eksportui, 
bet nerandanti rinkos jai išleis
ti. Del to anglies' produkcija 
teksią žymiai sumažinti. Dar 
blogiau esą su metalo produkci
ja. šiemet ji siekus 66 nuoš. 
to, kiek buvo - produkuojama 
prieš karą, o geležies gamyba 
siekia vos 12 nuoš. palyginus su 
prieškarine gamyba. Tą gamy
bą padidinti dabar nesą galimy
bes, kadangi valdžia, neturėda
ma pinigų, nepajėgianti jokių 
didesnių darbų pradėti, kaip pav. 
planuotų didelių geležinkelių li
nijų) ypač linijos per visą Sibi
rą; o paskolos užsieny sovietai 
vis dar negalį gauti.

PARYŽIUS, lapkr. 15. -- 
Komunistų atstovai Francijos 
parlaemnte, kurie iki šiol reika
lavo pilnijos panaikinimo, įnešė 
sumanymą padidinti kareiviams 
dienos algą iki 1 franko. Dabar 
Francijos kareivis gauna 45 
santimus dienai.

Frrd Martin, 40 m., nuo 1 iki 
JO metų. James Johnson, 30 
m., nuo 40 melų iki gyvos gal
vos. Ilarry Speed, nuo 1 iki 10 
metų.

Bandė ’ dar pabėgti ir kiti 
trys kaliniai, bet juos sugauta. 
Del kriminalistų pabėgimo įta
riama vienas kalėjimo sargas.

fo ir Telefono valdyba skelbia, 
kad jau įtaisyti tiesioginiai te
lefono ryšiai: Baisogala
G r i n k išk i s; Žą s 1 i a i—Al usn i n ka i

Širvintai; Vabalninkai—Su
bačius ir Gargždai Daviliai.

Kaunas netrukus bus su
jungtas tiesioginiu telefonu su

mini susmarkėjo komunistinė 
propaganda. Agitatorių citadelė 
yra Karo aikštė ir Dansko sto- 

voje. Be to. i kuo ne 
primėtyta pręklama-

c; j u f;. i > i *5: w ėste:

ZIKARO NEPRIKLAUSOMY-
* BĖS PAMINKLAS PANE-

TIES LIETUVOS IR LAT
VIJOS SIENOMIS

Didelis gaisras Echo Warsza\vskie” žiniomis 
į iš 16 spalių, pradedant lapkri- 

Jeresy City sudegė suviršum. čio mėnesiu sustiprinama ap
sauga Latvijos-Lenkijos ir Lie
tuvos-Lenkijos. sienų. Policis- 
tai ir kareiviai nebus paleidžia
mi atostogoms.

30 namų ir pramonės įstai
gų; 2000 liko be pastogės.

JERSEY CITY

tprius Zikaras jau apsigyveno 
naujai pastatytame nuosavame 
name. Po trijų savaičių p. Zi
karas mano pradėti skulptūros 
darbus .savo dirbtuvėje. Pirmas 
stambus darbas naujoje dirb
tuvėje bus Panevėžio Nepri
klausomybes Pa m i n k las.

K-0 R A s;
Chicago ir apielinkė. — Apla

mai gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroj; vidutinis mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
sieke 34° F.

Šiandie saulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28 vai.

COLUiMBUS, O., lapkr. 16.
Vakar naktį vienoj vietos 

šokių salėj kilo tarp klaniečių 
ir anti-klaniečių riaušės, kurio
se tapo sunkiai sužeisti du as
menys. Mūšiai prasidėję, kuo
met klanu tis McCommon iš
metęs vieną asmenį iš salės.

Riaušės pasibaigė tik atvy
kus keturiems policjstams.

nuo minimom $7.35 iki maksi
mom $14.18 algos mėnesy, 
kuomet rūbų eilė kaštuoja 
$100, arba batų pora $20.

Tuo gi tarpu Rusijos mies
tuose ir miesteliuose šiandie 
yra apie 1,000,000 bedarbių!

ITALŲ LAIVYNO BAZĖ 
PIETŲ AMERIKOJ

ROMA, Italija, lapkr. 15.
Italijos valdžia svarsto klausi
mų apie a (steigimą laivyno ba
zės Pietų Amerikos vandenyse, 
o taipjau rytų krašte, 
metais tos bazes buvo 
tos.

UŽDARĖ BANKĄ

Karo 
užmes-

lapkr.KANSAS CITY, Mo
14.-L Centropolio bankas, Cen- 
tropolio fabrikų distrikte, Šian
die uždarė savo duris. Valsti
jos finansų departamentai da
ro tirinėjimus. Bankas kapito- 
lizuotas 100,000 dolerių.

PINIGŲ KURSAS
Šeštadienj, lapkr. 15 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . $4.64 
Belgijos, 100 frankų ............ $4.87
Danijos, 100’kronų ............... $17.66
Italijos, 100 lirų .................... $4.34
Francijos, 100 frankų ...
Ijenkijos. 100 zlotų
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markiu 
Suomijos, 100 markių T. 
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų .

moninėj miesto daly nušlavė( 
visą bloką namų ir dalis šešių 
kitu kaimvniniu blokų. Gais
rui neleisti toliau plėstis kai 
kurie. ,namai teko dinamito pa
galba suardyti. Nepajėgiant 
vietos gaisrininkams sulaikyti 
ugnį, pagalbon atvyko gaisri-1 
ninkai iš New Yorko. rTik po; 
šešių valandų darbo pagalinus1 
ugnis suvaldyta. ' Išdegė dau-, 
ginu nei trisdešimt triobesių 
—gyvenamųjų namų ir pra-j 
monės įstaigų. Apie 2000 žino-! 
nių liko be pastogės. Gaisro 
nuostoliai siekia daugiau nei 
1 miliona dolerių.

Gesinant ugnį sužeista apie( 
dvidešimt žmonių.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors .pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim-

$19.25
$14.87
$40.12

$2.52
$26.82
$19.29

40 žmonių žuvo įvykus 
laive ekspliozijai

Lifetuvos Pinigų Kursas

LON DONAS, lapkr.
Gautomis. čia žiniomis 
me laive Kotka uoste, 
joj, įvyko ekspliozija, kuri be
maž visa laivą sudraskė. Iš 
šešiasdešimt penkių pasažierių 
keturiasdešimt žuvo.

15. —
viena-

Suomi-

Siunčiant pinigus, Lietuvon pei 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 “
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų -*- dar 56 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti*

72.00
82.25
92.50

102.75

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50

SNIEGAS RYTŲ VALSTIJOSE.

WASHINGTON, lapkr. 16. — ’ 
Marylande ir taurinėj Virginijos 
valstijos daly 
sniego audra, 
neilgai laikėsi. 
Massach ūse tts e 
.joj.

vakar siautė
Sniegas tečiau

Snigo taipjau' 
ir Pennsylvani-

Del greitumo, saugumę, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai 

50 CENTU
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI
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Kenosha,.Wis. Johnston City, *111.
Dailės ratelis rengia koncertą Darbai Rinkimai. — Mirė 

nas lietuvis darbuojas.
se-

Darbai kasyklose pradėjo eiti 
:eriau. Visos njainos dirba vi-

priklauso 
visi sky,- 
savo sri-

iŠ kitur darbą čia visgi yra sun-’i

Jau pirmiau buvau rašęs Nau
jienose, kad SIaA. 212 kp. Dailės 
Ratelis turi sutraukęs geriausias 
siekas—dainininkus, muzikan
tus ii' sporto mėgėjus. Visos 

' progresyvės ąpūkos 
prie Dailės Ratelio ir 
riai uoliai darbuojasi 

r tyse.
Lapkričio 6 d., Schultzo salėj 

įvyko mėnesinis Ratelio susirin- 
1 kimas. Rengimu komitetas pra- 
; nešė, kad svetainė koncertui jau 

yra paimta ir kad koncertas į- 
vyks lapkričio 23 d. Apgarcini- 
mai jau paruošti ir pasiųsti Nau
jienų spaustuvei.

Nutarta dėti visas, pastan
gas, kad koncertas butų kuo- 
sekm i ilgiausias, 
miteto narių, 
pranešė. kad

Lapkr. 4 d. rinktinuose čia vi
sur laimėjo šimtaprocentiniai, 
kąip į Williamson pavieto vald- 
vietes,* taip ir į valstijos virsi? 
ninkus.
. Nežinia kas bus, kad klanie^ 
čiai jau ima valdžią j savo ran
kas. Tai rodo svetimtaučiu ne
rangumą ir nesirūpinimą likti 
piliečiais (išsiimti pilietystės po- 
pieras). Išrodo persekiojama iš 
šimtaprocentinių pusės.

Keistučio, 20 metų ir S. Daukan
to 14 metų, daugiausia užim
damas abejose viršininko vie
tas. Todėl ir palaidotas liko Ka
bai gražiai. Abi draugijos pri
siuntė puikius vainikus, o ir jų 
nariai lydėjo pėsti velionį iš na
mų į kapines. Pirmiausia nešė 
vainikus, paskui ėjo pėstieji pa
lydovai, o toliau —automobiliai. 
Laidotuvėse dalyvavo labai daug 
žmonių, kad atidavus jam šifro 
paskutinį patarnavimą. Tik bu
vo gaila, kad* niekas nepratarė 
lietuvišką žodelį ant Kapinią.

Lai būna tau, Mikolai, lengva 
svetimos šalies žemelė!
—-DLR. Keistučio dr-jos sek r.

A. Nągrodskis.

Ir pajltf&l I b t/MujuiA
tttTM. Ca»h *rb» ant limottjlmo.

Firmatln* Lietarii Elektrai Kerporacija AueriM*
tHE BRlbGEPOKT ELECTRIC CO„ 1b e.

A. BARTK03, Prea.
161> W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1802. Chicage.
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- fe 
NYTI VISADOS KREIPKITftS ) 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

| ANT NAUDOS.

S. L FABimš tbIk 
i

Nusibrežimai

Vienas ko- 
p. Raščius 

apart Kank
lių ir Dailės chorų bus ir dalis
italų Kanklių Choro, kuris yra 
žinomas, kaipo vienas iš geriau
sių chorų visoj šioj apielinkėj. 
Taipgi bus šokikų, sporto ir ki
tokių pamarginimų. Koncertą 
rengiama puikioje Gerina n Ame
rican Home svetainėje; pradžia 
6 v. vak., po koncerto bus šo
kiai. Raportas vienbalsiai pri
imtas.

Dailės Ratelio organizatorium 
tapo išViųktas p. F. Raščius, vie
nas iš geriausių darbuotojų toje 
šiltyje.

Re peticijos gi bus ' laikomos 
kas ketvirtadieni, naujoje .Jef- 
ferson mokykloje, prie Bronsbu 
St. ir Lyman Avė.

Apie rengiamąjį koncertą rei
kia pasakyti, jog Dailės Ratelis 
deda visas spėkas, kad koncer
tas butų ‘tikrai puikus, kokio čia 
dar nebuvo. Pirmą kartą čia . 
pasirodys ant pagrindų ir Kank-1 
lių ChoVas.
Choras turi apie 20 narių. Dai

Po ilgų kentėjimų persiskyrė 
su šiuo pasauliu Mikolas sukai
tus, palikdamas dideliame nuliū
dime savo moterį ir tris vaikus 
ir vieną mergaitę; du vyresnieji 
vaikai yra vedę, o vienas jau
nesnysis ir mergaitė dar nevedę. 
Paliko šioj šaly savo brolį Vincą 
ir du švogerius. Velionis buvo 
laisvas, su kiekvienu gražiai su
gyveno ir buvo gerai susipratęs 
vyras. Atkeliavo j šią sali 23 
m. amžiaus ir pirmučiausia ap
sigyveno Scranton, Pa., kur ir 
moterį vedė, su kuria sutikime 
išgyveno 30 metų ir gražiai už
augino savo šeimyną. Čia turė
jo savo namelį, kuriame ir pa
simirė spalio 31 d., 3:45 v. p. p, 
sulaukęs 56 m. amžiaus. Lapkr. 
3 d. tapo palaidotas vietos lietu
vių kapinėse. Velionis prigulė
jo prie dviejų draugijų —D. L. K.

Sustabdo skausmą, apsau
goja nuo pajuodavimo 
Siunčia gretai šviežų kraują j 
nubrėžtą vietą Uždekit' Sloan’s 
pamažu — be trinimo. Praša
lina skausmą tuojau. Prašalins 
subėgimą sukrekėjusio kraujo ir 
prašalins pajuodavimą. Pas vi
sus aptiekorius — 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą

Kanklių ir Gitarų! SUOMI PRANEŠAME
Vest Sidės lietuviam^ apie mu- 

atidaromą vaistynę 
Dru.g Store po No. 2059 \V. 22nd 

apsirūpinti tikietaįs st. Kviečiaipe atsilankyti vieti- 
Svetainėn telpa tik įpins lietuvius, o mes suteiksime 

vietų teisingą patarnavimą kaip tai iš-
Kitij miestų lietu- pildyme receptų, taip ir kituose 

reikaluose.

kių, taipjau bus italų kanklinin- su naujai 
kai. šokikės sporto mėgėjai ir tt 
Patartina 
įš anksto.
800 žmonių, tad kartais
gali pritrukti.
viams patartina atvykti ankš
čiau. Tikietų galima gauti pas 
Ratelio narius.

Man teko pastebėti, kad neva į 
buvęs dainininkas, kuris tapo Į 
pašalintas už tvarkos ardymą 
chore ir už amžiną “turėjimą

šėlų agentas — vis dar neuž
miršta choro ir nors apie salės 
duris trinasi, atkalbinėdamas 
choro narius. Nors choro na
riai gerai pažysta tą “Malytų 
Bobutę’’ ir į jo zaunas domės 
nekreipia, bet, man rodos, butų

rytu duris tokiems “svečiams”.

PRANEŠIMAS
ši įlomi pranešame Chicagos 

tuviams, o 
linkės, kad 
Pharinacy, 
S. Halsted 
naują vielą

Naujoj vietoj 
dar geresni patarnavimą, 
line Ims didesnė i........
įrengta.

The New City Pharinacy
Jobą Malakauskas, sav.

3130 S, Hahited St., Chicago. UI.

; lie- 
ypač Bridgeporto apie- 
aptieks The Ne\v City 
buvusi po nmn. 332/ 

St., dabar persikėlė i 
3430 So. Halsted\St.

galėsime suteikti 
., nes vais- 

ir moderniškiau

Kur busite lapkričio 23 d.?
—Ratelio koresp. .1. Martin.

Jau atėjo Kultūra No. 10. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.
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IJŽS1SAKYKIT IR SKAITYKIT LIE 
TUVIU BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
moliui; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; [vairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“,kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

j LIET. ŠV1ET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS, 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, dideliu 
formato,, visuomenės laikraštis.

ir- iij-iii n -----Tffinn——i------ 1------
Prenumerata metams...................................... $2.00
Lietuvon metams................................ .............$3.00

-------——     . <_■ ,) H W 1 "L

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

> . Į AMERIKĄ A !

| “DIRVA”
Į 3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

i n— ■ ■». .......... ■ i »i>.—  " ■ IKI lllll n

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai jgreitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip- 

įęi gerkles, nosies, u.kici, pl<xvičivi, kepenų, skilvio, inkstų, Širdies 
sulį, skaudulius senus ir, reumatizmą. ' ' ,

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų, specia
listų pripažintos neišgydomos. ' <

Turime spęcialį skyrių dėl palėgelių, aklų, kurčitj ir protiškų, li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biurus

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine. ’
1553 W. Divisioų St., netoli Ashland Avė;

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006 
, Atliekame visus rotkalusckas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą. s
OlflSO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo G iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebatėj 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujienų Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ant

KALĖDŲ
I ’ i

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent— 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINE Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu " '

LEVIATHAN GRUODŽIO G-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

RAUJi
I ',

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

v krautuvėje.
Jos. F.>Budrik
3343 SoJ. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

■ilHIIHHH
, Phone •• Lafavettc 6117

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė 
4254 Archer Avė. 
kampas Albany Avė.

Speciališkuinas išpildyme recep
tą. ■'Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perinimai iš l'ran< 
cijos ir kilij šalių.
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llllllllllffl

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs cxtra-ordinarj 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riški}, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eloctronic, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 tyto iki 

8 valandai vakare. •

Ar turit silpnas akis?
’ /

Skauda jums galvą? ,

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

Kamilas 18 gatvės, 3-Čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 1.7 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškaba

Valandos nuo 10 ryto ily 10 vakare.

b.. — .. -------------- --------------------- . - „ >

Jus'^įl
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbę- 
simę. Patarirfias dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturvs? Ar turi
te ant veido spuogus, išbaliiną ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ly
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės įums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukee Av.

'į Tel.<Hitiyitiarket 4376*'
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 rytu, 2-5 pu 
įpietų, 6-9 vakare

Nedėlioj puo 10 iki 12 dieną 
; Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapi mo, ligi?.

809 W. 351h SI., Chicago |
Tel. B< levard 0611 ir 0774 . fe 

K»AI>AROM PIRKIMO IR PAR- f, 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ! 
•į» Parduodam Laivakortes. * }•

K. GUGIS
ADVOKATAS

x Miesto ofisai
127 N. Dearhom St„ Room 1111-12

Tel. Centrą) 4411. V»|. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard '.310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiec- 
vieną vakarą, iiskyrus ketvergę.

Negiliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
advokatas

127 N. Dearborn S t., Room 1117 i 
Telef. State. 7521

Vakarais ir nedėlios rytą;
3335 S’o. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teisimuose. —>■ Ab-' 
straktai. .— Ingaliojiinai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

y——________ j

J. P,.WAITC!IES
h. Advokatas
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIAjLISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir ..visokiu 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. OKs ]
ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 j

6-8 v. v. apart Panedilio ir
Pitnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ž221 W, 22nd St., arti Leavitt St. Ii
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. Egzaminuųja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus, 
Namus,. Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus ; 

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda l>ylas visuose teismuose. Egzami-, 
nuo ja abstraktus. Padaro pirkinio ir pv- 
davimo dokumentus ir įgaliojimus.

'7 S. Dearborn St., Tel. Randolph 8261 
Vakarais: 2151 W. 22 St* nuo 7 Iki 9

Telefonas Itopsevelt 009(1 
Namu telefonas Canal lflfc7

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas Tidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Uor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8295

Advokatas
29 So. La Šalie SU Room 63 (i I. 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Cklcago įJ 

Tel. Yordi 4631 Į

T, A. E. STASULANI
ADVOKATAS

% 77 W. V/ashihgtbu St. Room 911 
Tel. Central 6200

į Cicero Utaminko vakare
■ 1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036
9 Ant Bridgeporto Seredoj nuo 

6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. y.
N 3236 S. Halsted St. T.BouL 6737
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MUSŲ MOTERIMS
— ■■■■■........ Veda Dora Vilkienė .....—.... ...

baltymus, beplakant pridėk 
šaukštuko baking powder ir 4 
šaukštus cukraus uždėk ant mi
šinio ir pakepk pečiuje pakol vir
šus parus.

Geltona arba auksine spalva 
reiškia: saulės, Dievo gerumo, 
žinojimo ir ištikimybės. Blogo
je prasmėje geltona reiškia: ne
pastovumą. pavydą ir apgavy

KA IR KAIP VIRTI tuką sūrio i kiaušinį. Paimki dvi 
riekutes obuolių ir į tarpą įdėk 
sūrį įmirkytą į kiaušinį. Gali 
apipilti ir obuolius su kiaušiniu. 
Kepk obuolius su suriu ant svie
sto ir duok į, stalą.

DAKTILIŲ IR CRANBERRY 
MARMELADAS

KOTLETAI Iš SŪRIO

Apiberk šlaunį kiaulienos su 
pipirais ir druska ir kepk per 
dvi valandas, tankiai aplaistyda- 
ma su nuvarvėjusiais nuo kep-1
sruo riebalais, pripildama pol Ištarpyk 
truputi karšto vandens, 
riebalu susimažintu. * b

Kuomet mėsa bu: 
kepus, apdėk aplink 
žiu nuluptų bulvių, 
tatoes), supjaustyl- 
siau. Jeigu nori, 
bulves su cukrum, 

bulvės 
minutų, 
raudonų 
yra

šaukštus sviesto 
jeigu pridėk po truputį maišydama 

] i puoduko miltų ir gerai mai
šyk. Pridėk 2/3 puoduko pieno 
nuolat maišydama. Pridėk 2 
kiaušiniu trynius nuolat maišy
dama. Pridėk į/2 puoduko trin-

Sudėk į puodą kvortą cran- 
berry, 1 svarą valgytų daktilių, 
2 puoduku vandens ir virk ant 
mažos ugnies 20 minutų. Per- 
košk, pridėk du puoduku radaus 
cukro ir dar virk apie 20 minu
tų. Atšaldyk ir duok Vaikams 
ant duonos.

Šeimininkėms patarimai

žalia, smaragdinė yra pavasa
rio vilties spalva, ypač neramu
mo ir pergalės vilties, kaipo 
Kauro ir palmos spalva.

Pijonkinė, amatistinė reiškia: 
meilę ir teisybę arba koktumas 
ir kančia.

Purpurine ir škarlatinė reiš
kia: gerus ir teisingus dalykus 
ir dangiškos pajiegos.

Juoda reiškia: nusiminimą, 
tamsybę, žemiškumą, gedėjimą- 
arba “želabnumą” išsižadėjimą,' 
ištvirkimą ir mirtį. !

Kuomet

mėsa

pusiau iš- 
mėsa/ sald- 
(sweet po- 
bulves pa

gali apiberti to sūrio (bile kokio), druskos 
ir puoduką American sūrio, su- 

bus pakepę pjaustyto į keturkampius šmo- 
padėk aplink. takus. Išpilk šį mišinį ant to- 
obuolių, ku- rielkos arba bliude^ kaip atauš

išimtos ir kurie supjaustyk į keturkampius šmo- 
ir nuplauti, bet nenulupti.

Kepk iki mėsa, bulvės ir obuo
liai bus gerai iškepę, nuolat ap- 
laistvdama.

tokus — apipilk su baltos duo
nos trupiniais ir aptepk pu kiau
šiniu paskui vėl su duonos tru
piniais ir kepk ant taukų

Kaip užlaikyti ciratą. Ciratos 
niekuomet nereikia trinti su 
muilu, tik atsargiai nubraukti 
su minkštu šepetuku ir numaz
goti su skuduru pavilgyk pie
ne pusiau atskiestu vandeniu, 
be muilo. Nušluostyk sausai se
nu minkštu skuduru. Ciratą taip 
galima, ilgai užlaikyti kaip nąu-

torielių ir apdėk aplinkui bulves 
ir obuolius ir padėk ant stalo. 
Iš nuvarvėjusių riebalų, kurie 
yra likę blėtoje, padaryk daža- 
lo. Jeigu per riebus, tai nuimk 
dali riebumų. Pa tirštink dažalą 
su miltais.

BUTTERSCOTCH PAJUS

Del pajaus:
% puoduko miltu 
i

Jįeigu lininė marškinių kruti-1 
ne ar kas kitas beprosijant pri
dega, tai padėk ant saulės, kuri 
rudumą visai išims.

IA ITALIJONIŠKU
DU PRIRENGTA

BU

stei k ) 
kvortą

šaukštuko druskos
i puoduko taukų

2 šaukštu vandens.
Pripildyk pajų su sekamu mi

šiniu :
1 t o puoduko radaus cukraus
i’j puoduko vandens

šaukštus miltų
šaukštus komų krakmolo 
šaukštu balto cukraus 
trynius

’ ;j šaukštuko druskos
L šaukštuką vanillos.
Sumaišyk rusvąją cukrų su

SYMBOLIšKOS SPALVŲ
PRASMES

>voguną, pipirų, 
mišinys va r t o j am as 
prikimšimo vištų).

Nušluostyk mėsą, padek ją

tą mišinį, suvyniok mėsą ir ap
rišk ją. Įdėk, į bliudą, kuris tu
ri K ugvą dangt i. Apdėk žalias 
tomates arba tomates iš bloki
nių ant mėsos. Jeigu tomates ne
apdengia mėsą, tai dadėk tru
putį verdančio vandens. Uždengk 
ir kepk viduryje pečiaus labai 
išlengvo per tris ar keturias va
landas.

svaro avienos (muttonl 
1 blėtą tomačių arba 

šviežių tomačių, supiau- 
riekutes.

Sumaišyk vieną puoduką bal
tos duonos trupinių. 2 šaukštu' 
ištarpinto sviesto, 1 sukapotą 

druskos (šis vandeniu ir tegul beveik užver-
taipgi dėl da. Įplak miltus, kornų krakmo- 

llą, cukrų ir virk pakol sutirš- 
tės. Pridek kiaušinio trynius iv 
virk dar vieną minutę. Nuimk 
nuo ugnies, pridėk sviestą, drus
ką ir vanillą. Atšaldyk. Iškepk 
tešlą kaip paprastam pajui. įpilk 
mišinį į tešlą. Suplak kiaušinio

1 puoduką obuolių košės 
‘saldintos).

1 šaukštuką (arbatinį) baking

OBUOLIŲ PYRAGAS

(pa-

Balta buvo ženklu šviesos, ti- 
kėjimiškojo skaistumo, nekalty-' 
bes, įtikėjimo, džiaugsmo ir gy
vasties. Pas teisėją ji reiškia 
teisingumą; pas ligonį — nuo
lankumą : pas moterį — nekal
tybę. !

Raudona reiškia: ugnį, dieviš
kų meilę, tveriamosios pajiegos 
karštį ir karališką didybę. Bal
tos ir raudonos rožės reiškia 
meilę ir išmintį. Raudona krau? 
jo spalva turi savo pradžią šir- 

! dies veikime, kuri atsako mei
lei arba ją symbolizuoja. Blo
goje prasmėje raudonas atsako: 
vidurinei meilei blogo, neapy
kantai ir t. t.

Mėlyna arba satyrinė spalva 
reiškia: dangų, skliautą, dan
giškos pajiegos, teisybę, stovu- 
mą ir tikingumą. i

Naujas!
Puritan

Hop —- 
Flavored

Malt

Nuplauk 1 peką spinakų kele-1 
riuose vandeniuose, sudek į puo
dą tik su tuo vandeniu, kuris Ii-, 
ko ant lapų, viryk išlengvo iki, 
lapai bus minkšti, tada nusunk, 
sukapok smulkiai ir pridėk pipi
rų ir druskos pagal skonį.

Ištarpink vieną trečdalį puo
duko sviesto, pridėk sultis 2 ci
trinų ir Vt šaukštuko poprikų 
(vengriškų pipirų) užvirink ir 
tada užpilk ant spinakų.

t puoduką cukraus.
i 2 puodukol razinkų.
1 .j puoduko sviesto (arba tau-H

i No. 1787. Pasisiūdink šį žiurstų 
ir džiaugkis nes nesiskųsi vasaros 
karščiams atėjus.

Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40 ir 42 
” ' *’ . 36 mierai reikia,

3% yardo 36 colių materijos ir 4*4 
yardo stugelių apsiuvinėjimui.

i Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

SO ir* pridėk prie sviesto ir cuk- paraM ?avo vardą pavardę 
v H H ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Haisted St., Chicago, III. —

Po l šaukštuką sutrintų eina- colių per krutinę, 
monų, o nutmego ir gvazdikų 
(eloves).

Sumaišyk sviestą ir cukrų ge
rai. Įmaišyk sodą į obuolių ko-

raus. Išsijok miltus, cinamoną 
nutmegą ir pridėk prie pirmo 
mišinio. Ant galo pridėk išmil- 
t uotas razinkas.

Kepk nelabai karštame pečiu
je per valandą laiko.

•I RITTERS” Iš SŪRIO

Supjaustyk tuzino didelių 
rūgščių obuolių. Obuoliai turi 
būti minkšti ir geri. Supjaustyk 
pusę tiek riekučių Amerikoniš
ko sūrio. Suplak 2 kiaušinius, 
pridėk druskos ir pipirų pagal 
skonies. Įmirkyk kiekvieną šmo-’

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Haisted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...... ........
Mieros ...______________ per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

k
(Miestas ir valst.)

YMrs. MICHNiEVICZ- VITKIENE'
AV1TZ.VO1Z A I

Flavored su tikru 
Boheman Kops 
Nereikia virinti

Didelis £ 1?
3 Svarų M H Q
Kianas ” W

Prašykit jusy groserninko

AKUšERKA
3101 So. Haisted St., kampas 31 gat 
Tel. Yards 1119 

1 Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyl- 
vanijoa ligom 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

I UŽ dyką patu 
rimas, da ir ki 
tokiuose reiks 
luose moterimi 
Ir merginom* 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valandos nu«
8 ryto Ud 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Fdvd. 8188
M. Woitkew1e>

BANIS 
AKUSERKA 

'uriu patyrimą 
‘asekmingai pa 

l amauju mota- 
ims prie gimdy- 
no kiekviename 
tsitikime. Tel
ia ypatišką pri 
iurejimą. Duodo 
atarimus mote 
irr?s ir raergi 
oms dykai.

3113 South 
Haisted St.

oa-DR. I^EFiiMAN - >•

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vicrnastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 

,,visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainų.

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas’akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
cegystę. /Prirenka teisingai akinius 
Visuose/ atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodau 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $1.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 Wcst 47th St.
Phone Boulevard 7589

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kąnti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis Auo 10 iki 12
3333 So. Haisted St.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Haisted St.
Chicago, III.

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

1046 Mihvaukee Avc., kamp. Noble St.-I 
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo' 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY H. FRĖEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3
6-8 P. M., nedalioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

ir

Atkeliauja Įdomus
Svečiai

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. S8-th SU Chicago, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurią vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

M ■M

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8tb St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai
) 3110. Naktį
į Drexel 0950

( Boulevard 4186
8410 So. Haisted St.

Val.i 9—10 A M ir no 8 vai. vak 
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas * 
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS! 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po pjet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos? nuo 10 iki 12 die 
ną. 2. iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedčliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

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

7

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr, A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriiką

Vaikų ir visų chronjikų ligų 
•fisas: 8103 So. Haisted St., Chicage 

arti 81st Street
/alandos 1—8 po piet, 7—8 rak. Ne
įeitomis ii šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0076 Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotriflt
Tėl. Boulevard 8487 

4649 So. Ashland Avė 
Kampas 4 7-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Rooeeveit 2025

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. We«tern Avė 
Tel . Lafayette 4146

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronii- 

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodą 

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

viriam Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
/
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mai, be to, rūpinsis jaunų 
amatininkų lavinimu. Pa
galios, jie skiria 400,000,000 
kronų 
joms.

darbihinkų pfensi-

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
|8.b0 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
Š8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second ‘ Clas? Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act. of 
tfarcb 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500., /

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams ........................ ....
Pusei metų .................. .
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui____

Chicapfoje per neaintojuai
Viena kopija     3c
Savaitei ....... ............ ...................... 18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, r?« Chicagoje, 
paštu:

MeUms __ $7 00
Tuiei metų ............ 8.50
Trims mėnesiams .... , , ___  1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui_____________ '.75

Lietuvon ir kitur užsianiuoMi 
(Atpiginta)

Metams ..........   $8.00
Pusei <netų ....... .. ...........  4.00
Trims mėnesiams ___________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.
................ ' . '

$8.00 
4.00 
2.00 

’ 1.50 
_ .75

Tai 
jasi organizuotieji Austri
jos jdarbiriinkai, vadovauja
mi socialistų. Jie nesitenki
na vien tiktai s tuo, kad iško
vojus didesnes algas ir trum
pesnes darbo valandas, bet 
taip pat deda milžiniškas 
pastangas pakilti moksle ir 
apšvietoje. Todėl tos šalies tavaisiais laikais ėmė ' 
darbininkai, ■ : ____ r
kad karas baisiai nuvargino 
ją, nuolatos darosi vis stip
resni ir stipresni.

Šitaip žengdami priekyn,, 
Austrijos darbininkai ilgai
niui sugebės visiškai nuga
lėti savo išnaudotojus ir pa
imt krašto valdymą į savo 
rankas. Ir tuomet jiems ne-1 
reikės daryti taip, kaip Ru
sijos bolševikai, kurie tiktai 
priespaudos ir teroro prie
monėmis atsilaiko valdžioje.

ipatote, kaip darbuo-

Musų skaitytojams bus 
pravartu atkreipti savo do- 
mę į sekančius < f aktus, pa
duotus Europos darbininkų

Austrijos sostinės, Vie
nos, darbininkai turi įstei
gę Darbininkų Runuis, ku
rių tikslas yra apšvietos kė
limas Austrijos darbinin
kuose. Tą įstaigą valdo dar
bininkų unijų vadai. Tik ką 
tapo paskelbta jos biudžetas 
1925 metams.. Iš jo matyt, 
kad Darbininkų Rūmai atei
nantiems metams ketina iš
leisti 10,500,000,000 (dešim
tį bilionų ir penkis šimtus 
milionų) austriškų kronų.

Labai įdomu yra pažvelg
ti, kaip ta suma yra paskir
styta.

Apie 350,000,000 kronų 
ketinama išleisti knygų rei
kalams, apie 32,000,000 laik
raščių prenumeratoms ir 
apie 80,000,000 mokslo žur
nalui, kurį leidžia Darbnin- 
ku Rūmai.

sdiis programas (paties Frafnož 
parašytus ir Maskvos patvirtin
tus) ir pasakyt darbininkams; 
‘‘Gana tų social-buržuaziškų ‘ iš-: 
įnišlų. Pradėkite tikrą bplšfeVįt 
kišką darbą —; rengkitės j ginki 
luotą sukilimą ir pilietinį karą?*’’

Ar ne šitokį planą turi Ame
rikos komunistai, apsimaskavu- 
sieji “Darbininkų Partijos” kau
ke? ‘ Ir ar jie nėra tikri Rusi
jos Lenino pasekėjai, kad pripa
žinus “doru” šitokį darbiniiiką 
apgavimą?,./ 1
$ Amerikos komunistai juk nie
kuomet > neišreiškė . mažiausios 
.obejbnės apie neklaidingumą tų 
Busijos despotų, kurie buvo pri
žadėję.liaudžiai sušaukti visuoti
nu balsavimu išrinktą Steigia
mąjį Seimą, panaikint mirties 
bausmę ir suteikti žmonėms 
pilniausią pilietinę laisvę, o pas
kui, kai pasigrobė valdžią į savo 
nagus, tai visus tuos prižadus 
sutrempė! Taigi, ir jie patys, 
nemirktelėję, pasielgtų lygiai 
taip pat, jeigu tiktai gautų pro
gos.

Gauti šitą progą, t. y. prisi
plakti prie darbininkų minių, 
apsimetant “kovotojais” už dar
bininkų “duoną ir druską,” ko
munistai ir tikisi su pagelba to
kios “platformos,” kurioje nuko
pijuota visa eilė senųjų socialis
tinių reikalavimų.

Socialistai galėtų pasidžiaugti 
tuo, kad jų priešai tapo paties 
gyvenimo priversti nusilenkti 
prieš socialistines idėjak, — jei
gu komunistai tas idėjas priim
tų nuoširdžiai.
cialistai mato, kad Maskvos da
vatka dar vis

bolše^kiški komunistai' įsivaiz- nią. Jame randamo štai kokį 
duoja save esant lyg kokiais punktą: 
darbininkų “Mesiojošiais,” kurie 
galvoja apie tai, kaip čia ^‘‘priė
jus’’ prie tų darbininkų ir išve
dus juos iš kapitalizmo ! “neva
lios!” Tik dėlto, kad darbinin
kai dar esąr perdaug tamsus ir 
neįstengia suprasti bolšev/kiš- 
kds “evangelijos,” tai komunis
tai “nusižemina” iki to, i.kad su
tinka dalyvauti jų kovoje “de- jąl . 
lei duonos druskos. . ,.t .

Partija, kuri darbininkų rei-į metų “kairiasparniai _ _ . . ,
kalus skaito savo reikalais,. ši-1 lutinai išmesti iš ■ “Socialistų toriai netiki,humbugas tyčia, 
taip protauti negalėtų. Partijos ir susiorganizavo į sa- vartojamąs«da|wįhkų; apmoni--
<• Bet “Laisve,” tik ką prisipaži- vo “komunistinę jiartiją, tai jie jiimui. .
nusi, kad komunistai tiktai pas- pasigamiho naują programą. Ja- šio straipsnio pradžioje, mes 

“statyti'mė užtinkame^ štai koRių įdomių parodėme, kad,/ patį “Laisvė” pa- 
‘‘ sisakė, kodėl iAmerikos' bolševi

kai .griebiasi, tokios priemones. 
Ji pareiškė, kad jie “pastarai
siais laikais” iškėlė obalsį daly
vavimo kasdieninėse darbininkų 
kovose, kadangi tiktai tuo budu 
tegalia įgyti minių pasitikėji
mą ir prieiti prie jų! Atvires
ni© pasiaiškinimo negalima nė 
reikalauti.

šarlatanų planas.
Obalsis dalyvavimo kasdieni

nėje darbininkų kovoje ir reika
lavimas įstatyminių reformų yra 
komunistams tuo budu tiktai 
priemonė “pasigauti darbininkiš
ką žuvį,” kuri iki šiol, kaip pa
rodė kartus patyrimas, nieku 

“Laisvė’^ giriasi, kad Ameri- budu nenorėjo kibti į komunis- 
kos komunistai šiemet jau ir tų meškerę. Bet kaip tiktai žu- 
rinkimuose dalyvavo ir savo rin- vis bus pagauta, tai aišku, kad 
kimų platformą turėjo. Bet 1920 to “slieko” dauginus nebereikės, 
metais Amerikos Komunistų Kaip tiktai darbininkų minios 
Partija viešai boikotavo rinki- pateks po komunistų vadovybe, 
mus ir sakė, kad rinkimuose da-< tai kova už kasdieninius darbi- 
lyvaut galį tiktai “darbininkų ninku reikalus, ir reikalavimas 
“mulkintojai.” Tų metų spalių įstatyminių reformų vėl galės 
menesyje ji išleido atsišaukimą būt numesti į šalį, ir komunis- 
į Amerikos darbininkus, kuria- tai galės atskleisti savo senuo- 

me buvo sakoma: . , 

Jie negali tikėti nė»j tai/ kad 
reikia kovoti už 8 valandų darbo 

2 diėnos fabrikuose, nė,.į kitus’
Partija turi stoti i r vesti <.Iaikinuį.> savo platformos rei- 

propagandą ber agitaciją iš- kaluyimu‘s _ ka^i' jie da ir 
, : lotinai už kapitalizmo nuyer- tebesilaiko tų savo bolše- 

tuną ir socializmo įsteigimą kurfe tiea(
■ per proletariato diktatūrą. t AUDŽJA jtang tokiuS reika- 

Kelsi'ia, už nieką kita herei- lavimus statyti, draudžia net 
kia; stot,.už nieką kita nereikia remti tokius reikalavimus! 
agituot, kaip tiktai už revdliuci-1 Iš to yra aišku, kad komunis- 

įtinęs “DąrUininkų Partijos” va- 
įKuomet rudenyje tų pačių dinamoj i platforma.c yra į grynas 

tapo ga- humjnigąs,j į’kurj patys'jos au-

kadangi jie da ir

Laivų judėjinuas Talino uos- 
te šiais metais:, kiek mažesnis. 
/Atsiliepia Husų Tranzito suma
žėjimas. į *
* Prekių kaipų indeksas šiais 
metais buvo . toks (1921 m. vi
durio=100):
} Sausis ........ .......... 110,9

Vasaris ........... ...... 112,7
i.' Kovas ................ ___  115,4
s“ Balandis ........... .........   114,6
L Gegužis v....;........ .......... - 111,0

» • ,(Bus daugiau)ė ‘ •< ’’ I >1

Klaipėdos i Konservatoiija
DOME! MUZIKALAUS LIE
TUVIŲ JAUNIMO AMERIKOJ

punktų : A ;
“Komunistų • Partija turi 

laikyt pirmoje vietoje neatlai- 
dų šaukimą prie proletarinės 
revoliucijos, kapitalizmo nu
vertimo ir proletariato dikta
tūros įsteigimo.”

“Dalyvavimas parlamenti
nėse kampanijose, kurios ben
droje proletariato kovoje tu- 

• ri (tik) antraeilę reikšmę, 
yra tiktai dėl revoliucinės agi
tacijos ir propagandos.

“Jeigu Komunistų Partija 
įgis atstovų parlamente, tai 
jie neturi davinėt arba remt 
reformų sumanymus; jų vei
kimas yra (tik) agitacinis...”

nežiurint .1 to, bbalsį” kovos už kasdieninius 
darbininkų reikalus, mėgina ta
me pat straipsnyje vėl užsiginti. 
Ji rašo:

“...Bolševikai ne tik ne
smerkia naudingus darbinin
kams įstatymus, bet už juos 
kovoja. .Kurie skaitė rinki
mų platformą bolševikiškos 
amerikūninės Darbo Partijos 
(“Darbininkų” partijos, o ne 
Darbo partijos! “N.” Red.), 
tie žino, jog bolševikai stoja 
už tokius įstatymus,/ kaip 8 
valandų darbo diena, jauna- 
inečių jaunuolių ir vaikų dar
bo panaikinimas, apdrauda be
darbiams, ir t. t.”

Ką pirmiaus skelbė ameriko
niški bolševikai?

“Laisvė,” vadinasi, nori išsi
ginti daromų komunistams prie- 

' kaistų, pasiremdama paskutine 
1 rinkimų platforma. Bet kodėl 
ji nė vienų žodeliu neužsimena 
apie komunistų programas, ku
rie buvo pirmiaus skelbiami? 
Del tų programų per keletą me
tų ėjo polemika tarpe socialistų 
ir komunistų. Tų programų 
punktus mos komunistams ir da
bar laiks nuo laiko primename. 
Kodėl gi ji tyli apie juos?

Tie komunistų programai, 
mat, visiškai prieštarauja da
bartinei “Darbininkų Partijos“ 
platformai. Ne pro šalį bus čio- 

Inai i juos bent trumpai pažvelg- 
. ..................,ti.

Naujienos sužiniai ir ti- Visižmonės,kuriesekėdarbi- 
kslingai savo skaitytojus ninku judėjimą per keletą pas

kutinių metų, atsimena, delko 
įvyko skilimas Socialistų Parti
joje. 1919 metais ėmė partijoje, 
organizuotis vadinamasai “kai-1 
rysis sparnas.” Pirmiausia jam 
pasisekė. įsigalėt Michigano pai- para§yį;a ju metu rinkimų 
tijos organizacijoje. Tos valsti
jos konvencijoje “kairiaspar
niai” pasiūlė ir pravedė nutari- į 
iną, kad Socialistų Partija ne
privalo agituoti už jokias įstaty
mines reformas; kad jos atsto
vai, jeigu butų išrinkti į kongre
są arba į legislaturas, nepriva
lo daryt jokių reformų sumany
mų ir neprivalo remti tokių su
manymų; kad, jeigu kuris parti
jos narys tatai darytų, tai jisai

DARBININKIŠKA 
KAUKE

Biooklyno “Laisve” vėl mėgi
na įkalbėti savo skaitytojams, 
kad bolševizmas tai esąs lygiai 
toks pat komunizmas, kokį 
skelbė Marksas. Tuo tikslu ji 

cituoja keletą sakinių iš vie
nos Markso brošiūros (Valuc, 
Price and Profit), kur sakoma, 
kad darbininkai turį kovot už 
laikinius savo būvio pagerini
mus ir taip pat už galutiną pa- 
siliuosavnną. Taip, girdi, darą 
ir bolševikai bei jų pasekėjai.

“Laisvė” sako:

ni.įa, tvirtindamos, buk bolše
vikai smerkia kovą už laiki
nus darbininkam pagerinimus. 
Nes ir jos turi žinoti, koks yni 
vyriausias komunistų obalsis 
pastaraisiais laikais (tiktai pa 
storaisiais laikais ! “N.” Red ), 

vado-, 
kasdieni- 

dei duonos 
darbininkams 
palengvinimų, 
tegalima įgyti

100,000,000 kronų Rūmai 
skiria statistikos tyrinėji
mams ir 50,000,000 rinki
mui žinių apie socialius (dar
bininkų būvį paliečiančius) 
įstatymus, kokie yra leidžia
mi visose pasaulio šalyse.

Apie 4000,000,000 kronų 
skiriama ateinantiems me
tams bedarbių švietimui ir 
pramogoms. Darbininkų'tikru išrokaviimu, būtent: kad 
Rūmai rengiasi dabar pa-1 galėjus įgyti plačiųjų minių pa- 

'sitikėJimą ir kad galėjus prieiti 
prie jų.

Tai yra du prisipažinimai. Vie
na, kad komunistams pirma ma- 
ž.ti nipejo dalyvavimas Kovoje 
už darbininku būvio pagerini
mus; antra, kad jiems parupo 
šita kova, kai jie įsitikino, jo
gei kitokiu budu negalima pri
eiti prie minių.

Beiškia, darbininkų būvio ge
rinimas komunistams da ir šian- 

Jdie rupi ne pats savaime, bet 
'tiktai kaisti priemonė jų partijos 
propagandai!

Vien šitokio prisipažinimo iš

švęsti daugiaus laiko, negu 
kuomet nors, unijų darbuo
tojų, darbininkų tarybų na- 
i’iu ir kitų svarbių darbinin- 
kų veikėjų lavinimui.

Bet kuomet so-

tebekalba bolše
vikiškus poterius ir veidmai
niauja prieš darbininkus, tai jie 
skaito savo pareiga numaskuoti- 
tuos šarlatanus! ■ • 1

Visi žmonės, kurie sekė darbi-

“Komunistų Partija stoja 
už anasinį ginkluotą darbinin
kų veikimą atviram ginkluo
tam sukilime ir pilietiniam 
kate, kaipo už VIENINTfiLĘ 
PRIEMONĘ darbininkams už
kariauti politinę galią.*’
Vadinasi, komunistams rūpė

jo tiktai politinės galios užkaria
vimas, o ne kova už pagerinan
čius įstatymus; ir tas galios už
kariavimas turėjo įvykti tiktai 
ginkluoto sukilimo keliu.

i Aišku, kaip diena, kad čia iš
dėstytieji komunistų principai 
griežtai skiriasi nuo to, kas yra

platformoje. Pastaroji reika
lauja įstatymo apie 8 vai. darbo 
dieną, įstatymo apie nepilname
čių ir vaikų darbą, įstatymo a- 
pie apdraudą bedarbiams... 
pirmiaus minėtieji

Pabaltės Valstybių Eko 
neminė Padėtis

(Tęsinye)

Klaipėdoj yiia - įsteigta aukš
toji muzikos mokykla. Ją įstei
gė Didžiosios Lietuvos ir Klai
pėdos kraštą valdžia, kad duoti 
progos Lietuvos jaunimui pa
kilti muzikoj ir sukurti Lietu
vos simfonijos orkestrą.

Prie Konservatorijos įsteigta 
72 mokiniams stipendijos to
kiam pavidale: laike penkerių 
rąetų mokinys dykai gauna mo
kslą, valgį, butą ir kurą.

Po penkių metų mokinys lieka 
liuesas, įstaigai nieko neskolin
gas ir gatma atatinkamą savo 
^gabumams Lietuvoj vietą (ope
ros, simfonijos orkestruose, 
konservatorijų, arba gimnazijų 
mokytojais ir 1.1.)

Į tą naują Klaipėdos įstaigą 
suplaukė iš visos Lietuvos ga
biau sis jaunimas. ■ .

Šiuomi pranešama • Lietuvos 
jaunimui Amerikoje, kati no
rintieji pasiekti aukštąjį muzi
kos mokšlą -nuo naujų metų ga
li gauti prie Klaipėdos Konser
vatorijos stipendijas. Tuo tarpu 
vietų bus tiktai SMUIKININ
KAMS IR VIOLENCELIS- 
TAMS. Stojant į Klaipėdos Kon
servatorijos bendrabutį reikia 
turėti:

1) gerą pradžią muzikoje 
(smuikams bent 5 pozicijas), 2) 
ne daugiau 20 metų, 3) pirmais 
metais 400 litų įsigijimui instru
mento, 4) per visą penkių metų 
laiką savo rubus ir avalynę, 6) 
nuo žinomo ir turinčio savo tur
tą patikrinimą (garantiją), kad 
kandidatas darbštus ir rimtai 
nori 5 metus mokintis muzikos.

Auklėtiniai nuo karo prievolės 
paliosuojami.

Konservatori j o\> bendrabučiu i 
yra pavestas Paupių dvaras 
(prie pat Klaipėdos) patogiai į- 
taisytas, kur mokiniai sveikai ir 
rimtai gali muzikoj darbuotis. 
Duodama geras valgis, tvarka 
—rimta ir ne per kieta.

Auklėtiniui mokina 19 profe
sorių specialistų tam tyčia iš 
vidurinės Europos pakviestų.

Norintieji KJaipėdon vykti 
gaus smulkesnių žinių, kreiptis:’ 
Klaipėdos Konservatorija, Klai
pėda, Lithuania.

Konservatorijos vedėjas,
(Stanys Šimkus. 

Klaipėda, Spalių 26 d., 1924.

Galimas daiktas, kad ją galima reikalingumas; taip pat reikia 
kaltinti dėl neatsargumo. La- sumažinti importą iki pat už- 
biausia buvo kredituojama pra- draudimo įvežti kai kurias pre- 
monė, ir ne mažoj dalyj taip kės, išskyrus reikalingiausius 
vad. jaunoji pramonė (durpių gyvenimo dalykus, 
pramonė, odos, tabako ir kt.),| 
kuri negalėjo grąžinti dabar vi- 
sam ūkiui 
Užsienio 
pasyvas, 
iššaukia 
klausus,

būtent,—dalyvauti ir 
vauti darbininkus 
nėse jų kovose 
druskos, delei 
matomų būvio 
Juk tik tuom 
plačiausiose miniose pasitikė
jimo, prie jų prieiti gyvais pa
tyrimais išaiškinti ir įrodyti, 
jog tik per revoliuciją tegalės 
proletariatas pasiliuosuoti iš 
kapitalizmo pragaro ir tapti 
savo likimo viešpačiu.”

Prisipažinimas ir užsigynimas

Aukščiaus paduotuose “Lais
ves” žodžiuose yra pasakyta 
reikšmingas dalykas, kad komu
nistai tiktai “pastaraisiais lai
kais” ėmė statyti sąvo obalsiu 
dalyvavimą kasdieninėse darbi- Skilimas Amerikos Socialistų 
ninku kovose. Ir pasakyta taip parGjoje, vadinasi, įvyko dėlto, 

daroma tam |ta(Į “kaįriaSparniai” (L --.i.. t-----------  _ J1. ...
lininius darbininkų reikalus ir už valstybės finansams gydyti, tai, 

•l-.a_i______  . j?_________ j* _ I iu ■nnhVnno’ind«mifts

ninku kovose. , 
pat, kad tai yra

Estijos užsienio prekyba pir-
hiąjį šių 
vyko (mil

metų pusmetį šiaip 
. e>tų markių) :

Men- įvež. ’išvež. pasyvas
Sausio 638,1 624-5 13,6
Vasario 510,9 / 332,3 178,6
Kovo 569,3 398)4 170,9
Balandžio 748.5 646,9 101,6
Gegužės 1035,2 657,0 378,2
Birželio 640,9 479,0 161,6

savo ekvivalento.; 
prekyboj vėl nemažas I 

I Įtemptas importas 
svetim.ų devyzų pa- 
ir estų markės kursas

nors nedideliais, bet atkakliais 
žingsniais žengia žemyn.

D| Naujasai finansų ministeris 
komunistų Strandman ėmėsi griežtų prie- 

programai šitokios rųšies reika- monių padėčiai pataisyti- Pir- 
lavimus visiškai atmetė. mas j0 žingsnis buvo setų mar

kės valiorizacija. Pagrindai! 
paimta švedų krona, kuri pri
lyginta oficialiai 100 estų mar
kių. Nors, tarp kita ko, tas 
oficialus kursas laisvoj apyvar
toj nepaisomas, ir čia 
kotiruojąs! apie 110 ir daugiau 
už 1 šy. kroną.

lavimus visiškai atiuete.
Ar komunistai dar tebesilaiko 

savo principų?
Komunistai gali sakyti, ka

tiiri būt išbrauktas iš partijoj jie dabar jau pakeitė savo pro-
| Už šitą “kairiasparnišką 
tarimą partijos centras J 
ganizaciją suspendavo, 
tokį “kairiasparnišką”

. mi

tą or- 
Už si

ti usista- 
tymą buvo suspenduota ir visa 
eilė kitų partijos organizacijų, 
tarp jų ir Lietuvių Socialistų Są
junga.

gramų, prisitaikydami prie pasi
keitusių “aplinkybių.” Bet juk 
partija, taikydamasi prie aplin
kybių, turi keisti savo praktiš-

markė

Dabar valion- 
kus reikakivimus ir kovos meto- zu°toji valiuta įvedama pinigi- 
dus, o ne principus! Jeigu ta- operacijose’ kaipo oficia- 
po pakeisti principai, tai pati lus vertybių mastas. toliau, 
partija pasidaro ne ta, kas ji bu- -naujai finansų ministerija pa-
vo. Kuomet “kairiasparniai kėlė įvežamuosius muitus, kad

Tai 
bus kaltas muitų pakėli- 
kurį nujautę pirkliai įsi- 
prekių atsargai. Birželio 
pasyvas sumažėjo. Del ati

sakytų priežasčių, tiki-

Kaip rodo daviniai, visais mė-» 
nesiais butą pasyvo. Ypatingai 
jis didelis gegužės mėn. 
bene 
mas* 
vežė 
mėli,
kščiau 
muši, kad toliau Estijos užsie
nio prekybos balansas pradės 
aktyvėti.

Iš įvairių Estijos pramonės 
šakų didžiausios reikšmės eks
portui turi nįiško ir popierio 
pramonė. Jų gaminiai sudaro 
gana dideles eksporto sumas.

Taip^ 1922 m. miško prekių 
ir popierio eksportas sudarė 
49% viso tų metų eksporto, 
1923 m. — 24,4%. Miško Esti
joj yra 841.678 ha (Lietuvoj 
maždaug tiek pat—836.255 ha), 
kurio 86% priklauso valstybei, 
likusieji 14% — privatiems as
menims- Miško sudėtis tokiu; 
42% pusią’ 21% eglių, 19% 
beržų, 7% alksnių. Metinis kir- 
timas^-2,5 mil. kb. mtr., kurių 
S/7 dalis suvartojamu viduj, li
kusias 2/7 — išvežama užsie
nin. Lentpiuvių ir kitų medžio 
apdirbamųjų dirbtuvių yra apie 
205.

Popierio
2000 darbininkų, kurių normali 
gamyba —34 mil. kg. popierio 
ir 11 mil. kg. celiuliozos. Med
žio masės fabrikų ■ yra 4, kurie 
per metus pagailima 8 mil. kg. 
medžio masės-

Visos tos pramonės šakos, u 
ypač popierio pijamonė- pergy
vena, dėl naujosios vyriausybes 
kredito politikos, sunkų krizį

įvairenybės
Cukrus iš anglių.

Nesenai vienas anglų dak
taras paskelbė laikraščiuose, 
kad pagandinęs cukrų dirbtinu 
budu iš anglies ir ultrafioleti- 
nių spindulių. Pirmasis šį cuk
rų išrado prof. Šiokiai* 1910 m. 
Didžiojo karo metu Vienoje šio 
cukraus buvo pagaminta gan 
didelis kiekis, kurį nąmyta nau
doti kariuomenei maistui, ta
čiau pasirodo, kad jo gamyba 
perbrangiai atseina ir jis netu
ri tų maistingųjų dalelių kaip 
nendrių ar runkelių cukrus. 
Del šios priežasties šis cukrus 
jki šiol lyg ir buvo pamirštas. 
Dabiir pirmasis jo išradėjas 
prof. Stoklar lygiai kaip ir ant
ras ieško būdų išradimui pato
bulinti ir pritaikinti jį praktiš
kąją naudojimui, tai yra, kad 
dirbtinasai cukrus maistingu
mo kįekiu nesiskirti) nuo natū
raliu budu pagaminto cukraus.

atmetė senaji socialistų nusista- sumažinus importų. Jei šiuo at- 
tymą klausimu kovos už kasdie- veju muitų pakėlimas yra geras(iš kurių 

paskui susidarė komunistų par
tija) principialiai atmetė įstaty- įstatymines reformas, tai jie nu
minės reformas, tai yra įstaty- j traukė idėjinius ryšius su Soci- 
mus, kurie pagerina darbininkų aiistų Partija ir, neužilgio po to, 
būvį, krašto tvarką ir 1.1. Gin- 
ča^ tarpe socialistų ir komunis
tų uęjo dėlto, a-r reikia, kovot už 
socializmą, ar ne; nėjo ir dęlto, 
ar socializmas bus įvykintas re
voliucijos keliu, ar kaip kitaip.

turėjo nutraukti ir organizaci
nius ryšius.

Diibėii- Itlnusiniiis: itr Ameri
kos komunistai skaito, kad jie 
jau yra atsižadėję to bolševikiš
ko komunizmo, i kurį jie skelbė 

Bet ginčas ėjo dėlto, ar reikia pirma savo prograrriuose? JeL 
kovot už įstatyminius darbiniu-, gu butų taip, tai reikštų, kad jie 
kų būvio pagerinimus kapitaliz- prisipažino, jogei jie klydo, pa- 
mo tvarkoje, kol socializmas' dar (niekindami Socialistų Partijos 
nėra įvykintas. Komunistai sa- principus, ir kad dabar jie grjž^ 
kė, kad nereikia, o socialistai lai
kėsi savo senojo nusistatymo, 
kad reikia. Prie šitokio nuomo
nių skirtumo jie negalėjo kartu 

šimtyse vietų kursus visuo- kiekvienas protaująs žmogus su- veikti, todėl ir skilo.
istorijos, prastų, jogei bolševikiškas ko

munizmas visaiprieštarauja 
įmirksimam komunizmui. Nes 
pamatinė mintis, su kuria Mark
sas visuomet kreipdavosi prie rikos

Toliaus, tame biudžete 
randame ve kokių interesin
gų dalykų:

Darbininkų Rūmai skiria 
stambias sumas pinigų pa-j 
laikiniui ' šešių darbininkų 
kolegijų Austrijoje ir keti-j 
na organizuot penkiose de- komunistų pusės pakanka, kad

menės mokslų 
gamtos mokslų ir mechani
kos studijavimui.

Apie 200,000,000 kronų 
yra skiriama unijų

ta senojon socialistų pozicijos.
Bet tokio prisipažinimo pas 

juos nebuvo niekur matyt. Prie
šingai, jie iki šiol dar vis tebe
keikia socialistus ir tebęsigiria 
savo: bolševiznhi. - Vadinasi, jie 
dar tebetiki į tą, ką jie rašė 
anuose savo programuose ir at
sišaukimuose.

O jeigu taip, tai rieškia —jie 
narių darbininkų buvo ta, kad liuosa- darni Socialistų Partijoje) pasi- negali tikėti į tą, ką jie paraše

Tiktai agitacija už revolįifciją 
ir ginkluota kova!

Tais pačiais 1919 metais Ame- 
“koiriasparniai” (dar bu-

imas ura jų pačių reikalas. () gamino pirmutinį savo progra- savo “rinkimų platformoje/'

iš kitos pusės, pabrangindamas 
svarbiausias gyvenimo prekes, 
jis iššaukia paties gyveninio 
pabrangintą. Nesenai girdėjo
me tuom pasinaudojant komu
nistus agitacijai prieš esamąją 
valdžią. Tokių put pasekmių 
'davė staigus kredito pramonei 
apribojimas, dėl ko kai kurios 
įmonės ne tik sumažino darbi
ninkų skaičių’ bet ir likusiems 
numušė algas, kurios dabar ne 
visur siekia gyvenimo minimu
mą. Bet tai neišvengiamos įgi
jimo pasekmės. z

Kokios dar priemonės reika
lingos valstybės ekonominiam 
aparatui sutvirtinti, rodo Esti
jos valstybės ūkio tarybos pri
imtos svarbiausios režojįuci j oš: 
1) Estų markei stabilizuoti ir 
esamajam ūkio krizini pašalin
ti reikalinga užsienio paskola 
(apie 1 mil. svarų sterl.); 2) 
kreditas reikia sumažinti; 3 
eksporto valiutus registracijos

fabrikų yra 5 su

Glėčiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kablegramus.
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CHICAGOS
KALTINA TEISĖJUS

ŽINIOS
Nepavyko gązttinti

Policijos viršininkas Collins ir 
detektyvų — Mic-iael Hughes, 
priėmė n u . y orę kAk.vmą apvaly
ti miestą nuo mušeikų. Tečiaus 
jie sako, kad tai bus labai sun
kus d'iroas. Jie Kaltina teisėjus/ 
k«:d jie suimtus r veikas tuo 
jaus pamosuoja Esą suimi kc 
kį mušeiką už nešiojimąsi revol
veri), tai teisėjas tuojaus išduo-

Hackensčhmidt. ErazeviČius jau Į už vardą, už - čempiondtą, kuritj 
iššaukė, r ištiš ■'Banceviči/ų .ir Sar

Vieną dieną ant Bridgepdl'to
buvo toks prietikis. . Pilietis da “writs of habeas corpus” ir 
P. (iadeikis eina iš Universal mušeika lieka paliuosuotas be 
State Banko linkui 31 gatvės jokio teismo. Buvę atsitikimų, 
ir visai nepajuto, kaip pilietis kad teisėjas spėdavo paliuosuoti 
\V. Pleck .jam atsistojo prieš mušeiką dar nespėjus jį atvežti 
akis ir su plaktuku užsimojęs ir į policijos stotį. Esą teisėjai 
liepė nesijudinti iš vietos. Pi- tarnauja tik mušeikoms, nes tie 
lietis Gadeikis stvėrė už plak- mušeikos paprastai būna, ir poli- 
tuko ir pašaukė daug gerbia-, tikieriai.

Cicero esą taipjau globojamą policistą, kuris stovėjo ant
31 ir Halsted gatvių ir netarė- daugelį mušeikų ir jeigu išva
lo jokio užsiėmimo, kaip lik 
stovėti ir laukti ką nors įvyks
tant. Policistas pakvietė juos 
važiuoti limozinu į gerbiamą 
policijos stotį, kur pilietį Plec- 
ką padėjo į saugią vietą už 
geležinių grotų. Kadangi tas 
laivo subatos dieną, tai tik pa- 
nędėlyje piliečiai Pleckas ii 
Gadeikis stojo prieš jo majes
totų išaiškinti kodėl plaktukas • 
buvo su a raštuotais. Pilietis I

lyti Cicero, tai nupultų piktada- 
rybių skaičius ir Chicagoj.

Pleckis per savo geri). advoka
tų prašė, kad jo plakiukas bu
tų teisiamas gerbiamų dvyli
kos vyrų (jury). Gerbiamas 
teisėjas pilnai sutiko. Lapkri-

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
. /: * ĘtteSTAURANTAo

—'• .Gerą dieną, drauge.
—•, Kaiptamsta' < puikiai iš- 

rodai? : \ . „y
Skaniausius valgius - valgy- 

da,mas■' ir gerą patarnavimą, gau
damas, užtat gerai l-r« išrodau.

^iuntiničs i visiems. ‘gyvenimo” 
skaitytojams. "“'Gydytoją dabar 
redaguoja1 pų A. ' J/ Karąliiis 
ir Dr. St. Bięžiš. j Sako, - busiąs 
gražus'žurnalas:, S neį įbuš j deda
ma dtniį- s gražių paveiksią.'

' “Gydytojdus” manadžeriųm
busiąs • J. A. jankus. Jo , užduo
tis busianti pasiekti minias 
ipasklėisti daugiau apšvietos.

' ............. '
;Phone Boulfevard 9641
i , A.KAIR1S -U; * 
Murinimo ir budavojimo gęneralis 

KONT R AKTORIUI 
3352; šo. Halsted St., f , 

Namai 3356 Lowe Avė./!
l____ i . 1 • ___ j

iššaukė;ristis;'Banceviči|).ir‘Sa.r-'.iiemipirksi' pinigais. , 0 jultį 
palių; tSkrpaHbs jo iššaukimą|Abu norėjo laimėti tą yai'dą.fjle 
jau priėmė., Sarpalius be to iš
šaukė Hans' Steike, o M'eyeris— 
Požėlą.

Toliaus ritosi Bill Pet su Mil- 
leriu. Abu geri rištikai ir vie
nas kitą ėmė be pasigailėjimo, 
bet po ilgų ristynių Bill Pet lai
mėjo abu kartu.

Išeina ristis garsus... vokiečių 
ristikas Hans Steinke, kuris ir 
su Stasiu Zbyško tik žaidžia. Su 
juo turėjo ristis airis Jack Ro- 

, gers, bet pastarasis buk susir
gęs, tad jo Vietoj ritoši “Bough” 
Wallace. Tai buvo tik katės su 
pele žaislas, kuris publikai davė 
skanaus juoko, nes prieš Stein
ke vargiai gali atsilaikyti ir di
džiausi Milžinai.

Po jų išeina ristis vakaro 
žvaigždės — Požėla ir Bancevi- 
čius. Ritasi Amerikos stiliumi. 
Iš pat pradžių buvo matyti, kad

i abiejų BpvRua yiči vienumus ii* 
kad jų ristynės ilgai užsitęs. 
Bancevičiiis jau senai rengėsi 
prie tų iristynių ir buvo geriau
siame stovyje. Požėla irgi ren
gėsi prie jų, bet jis dar nėra į- 
gudęs Amerikos stiliumi ristis, 
tečiaus gelbėjo jam jojo nepa
prastas vikrumas. Publika gi 
buvo pilnai įsitikinusi, kad risty- 
nes laimės Požėla. Bet praeina 
viena valanda —niekas neparis- 
tas. Abu rištikai dirba nuošir
džiai, juk kiekvienas nori likti 
čempionu ir vienas nenori 
pralaimėti. Vienas kitą rakina ir 
laužo kaip įmanydami, bet vis- 
tiek nė vienas nelaimi. Praei
na pusantros valandos —- ir vis 
be pasekmių. Jau abu pradeda 
pailsti; kabinasi vienas i kitą, 
bet jau jaučiasi, kad abejų spė
kos pradeda išsekti. Darosi aiš
ku, kad ristynės užsibaigs be pa
sekmių, nes kada rištikai prade
da pavargti, sunku ką laimėti: 
jei ir suima, jau nebėra spėkų 
paguldyti. Praeinu ir dvi va
landos, bet pasekmių nėra. A- 
bu rištikai galutinai nusikama
vę, vos ant kojų bepastovi, bet 
ristynių nepaliauja. Požėla dar 
smarkiai ima, bet ir jis nebeturi 
spėkų savo oponentą parblokšti 
ir prispausti prie matraso. Tiek 
ilgai ristis nėra juokai. Juk vi
są laiką priseina dirbti iki pas
taros įtemptomis spėkomis ir jo- 
kis žmogus negali ištekti savo 
spėkų tokiam ilgam laikui. Bu
vo atsitikimų, kad ristynės ir 
dar ilgiau užsitęsdavo, bet visa
dos tokios ilgos ristynės užsi
baigia be pasekmių, nes abu ris- 
tikai tiek prilįsta, kad jokiu bu
du nebegali vienas kito paguldy
ti.

Taip ristikams besiritant, atė
jo 12 vai. nakties, kada leidi
mas (permitas) ristynėms išsi
baigė (permitas duodamas tik 
vienai dienai; po 12 vai. nakties 
skaitosi jau antra diena), o kad 
be permito jokių ristynių nega
li būti, tai ir šias ristynės poli
cija sustabdė, nors abu rištikai 
vis dar norėjo ristynės tęsti.

Publika, skirstosi iiQpatoTiki.fi- 
ta. -Ji mane, kad tyčiomis ris- 
tynes užtęsta ^ir padaryta 
“dravv.” Bet ta pati publika ga
lėjo matyti, kad abu rištiku yra 
galutinai pavargę ir vos aut k6- 
jų bepastovi. Aš manau, kad 
abu jų butų atidavę viską, kad 
tik paritus vienas kitą. Juk čia 
ristynės ėjosi ne už pelną, bet

to publika mane, kad?; Bancėyi- 
čius y ra daug/silpnesnis už>!Po- 
žčlą. Ne, jis nėra nė kiek silp
nesnis ir'jis, jei gautfį progą, ga
li paimti geriausius Aimerikos 
vidurinio svorio ristinus. .;

Abu rištikai ilgai minės šias 
ristynės, nes turbut „< tai buvo 
sunkiausios ristynės jų gyveni- 
me. ’ t

Rcferee (sprendėju) buvo gar-

ir

APIPLĖŠĖ KONTRAKI ORIŲ abiejų spėkos yra vienokios ir

Du plėšikai pasitiko kon trak
torių Otto Schmidt, 5333 Black- 
stone Avė., kada jis nešėsi pini
gus išmokėti darbininkams al
gas, suėmė jo šoferį ir pasisodi
nę į automobilių nuvežė keletą 
blokų ir tada išmetė juos lauk. 
Plėšikai laimėjo arti $10,000.

AREŠTUOJA MUŠEIKAS.

Policijos viršininkas Collins 
pradėjo vykinti mayoro Dever į- 

mušeikas išpiliečiai prieš teisėją Hayes ir sakymą išvalyti
aiškino plaktuko istoriją nuo Chicagos ir pereitą penktadienį
akmens gadynės. leidėjas areštavo 64 tų mušeikų, kurių

Pleckui daugelis turėjo su savim ir gink-Hayes patarė piliečiui 
daugiau nevartoti plaktuko 
niekam liktam, kaip aplygini
mui plytų ir sudėti $500 kau
ciją, kad jis pildys 
tarimų (probation). 
užklausė teisėją, ar 
liuosuoti plaktukų, 
aiškino, kad plakt

Policistas 
galima pa- 
Advokatas 
įkas esąs

DIDŽIOSIOS RISTYNĖS 
PRAĖJO.

kui prie marinimo namų. Tei
sėjas suliko paliuosuoti ir plak
tuką. Abu piliečiai buvo pilnai 
užgpnėdinti, abu laimėję pro- 
vą. —Žvalgas.

*_____________________ \

ir niekas nelaimėjo lietuvių 
čempionato, Požėlai ir Bancc- 
vičiui vienas kito neparitus.

BU DAVOS.,DIDžIAUSJ PA
SAULY HOTEIJ.

Chicago už kokių poros metų 
turės didžiausi pasauly hotelį. 
Juo bus Morrison hotelis, kuris 
daliar turi 1,050 kambariu. Už
vakar tas hotelis .gavo leidime 
pabudavoti priedini hotelį šalę 
dabartinio kotelio, Tas pliedi-

k u ris

506 pėdų augščio ir turės 850 
kambarių. Kainuos jis $17,000,- 
000. Jau neužilgo bus pradėti 
griaut namai, o patį budavojimą 
tikimąsi užbaigti gruody, .1925 
įlietais.

Kada bus užbaigtas budavoti 
šis priedas, bus tuojaus pradėtas 
budavoti antras priedas,
l;iis tirkio pat augstumo ir turės 
1,500 kambarių. Tokiu budu, 
kada Morrjson hotelis hus už
baigtas budavoti. jis turės 3,400 
kambarių, iivL>x.t veik 1,000 dau
giau, negu dabarV’jus didžiausias 

pasaulyi Pennsylvania hotelis 
New Yorke.

Ant priedinės sekcijos slūgo 
bus dar pabudavota 10 kamba
rių “bungalow,” kurioj gyvens 
Volelio prezidentas. Tai bus 
augščiatisia gyveninio vieta pa
sauly.

Pereito penktadienio vakare 
Mildos teatre įvyko ristynės už 
pasaulinį lietuvių čomtpionatą 
tarp Karolio Požėlos ir “drapiež- 
no dzūko” Juozo Bancevičiaus.

žmonių šių ristynių pažiūrėti 
buvo tiek susirinkę, kad netilpo 
teatran ir daugelis turėjo gryž- 
ti atgal, nepamatę šių garsiųjų 
ustynių. Jei ir du syk didesnis 
teatras butų buvęs paimtas ir 
tai butų netilpę — taip žmonės 
buvo susidomėję šiomis ristynė- 
mis. h- kaip gi. Požėla yra nu
mylėtas chieagiečių risti kas ir 
kiekvienas norėjo pamatyti kaip 
jis lamdys ir mėtys “drapiežną 
dzūką.” Bet “drapiežnas dzū
kas” pasirodė labai kietas rie- 
šutys, kurio ir Požėla nejstengė 
perkąsti ir, kaip jau buvo trum
pai minėta Naujienose, ristynės 
užsibaigė be pasekmių—“dravv.”

Pirmiausia
I.aBouche su 
geri i ištikai, 
mčjo Šilką.

ritosi franeuzas--- 
latviu Šilką. Abu

rėčiaus kada La-

tys, Šilką atsisakė. — turbut pa
bijojo senio.

Paskui išeina nauja lietuvių 
ristikų žvaigždė iš Brooklyno —- 
Antanas Brazauskas, kuris atva
žiavo iš rytų kartu su Požėla. 
Jis yra geras ristikas ir greitai 
du sykiu paguldė “rusų levą” E.

Mr. i. Knovvitt
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Atėmė . pinigus'
sus ristikas Plastiną, kurio■.’.bijb- • Petras Vaitiekumis, 3434 S? 

" JJnion1 Avė.,, kuris r išnešioja. 
^Naujienas’,’ po stabas ant 
Bridgėporto, • tirpo užpultas 6 
taikčzų. KolOktuojant apie 8 
vai. sakareč ant Aųburn ir 34 
gatvės, einant, per gatvę >pri-‘ 
be.go 6 vaikezai, vieni užėmė 
akis, kiti laikė jo rankas, o ki
ti atėmė virš 13 dolerių, ku
riuos surinko už “Naujienas.” 
Tarpe jų butą ir lietuvių vai
kėzų, kurie vakarais valkioja
si ir apiplėšinėja žmones. Nors 
kada nekada policija pavaiko 
juos, 
vakarais valkiotis, 
mauja. 
šaukė

J t į ’’ •< $ Hp • •

si ir čempionas “Stranglėr” 
Lewis ir neina su juo ristis.

—K. B-nas.

Lietuviu Rateliuose.
Žiedai tiesos

Steigiama dramos mokykla
Pirmas kartas istorijoj Ame

rikos lietuviai turėjo dramos 
mokyklą. Daugelis manė, kam 
mokintis teorijos, kad galima 
vaidinti teatrus ir be mokslo. 
Užtekdavo pasimokyti žodžius 
ir kalbėk kai katinas poterius, 
šiandie kiek galvų, tiek “artis
tų”. Daugeliui nusibodo — li
ko tik keletas gabiausiųjų. Pas 
juos yra energijos ir gabumų 
ir jie kas kart .— vis tolyn, 
vis geryn.

Artistui Vaičkui atvažiavus 
Chicagon viskas žymiai page
rės. Jis nori, kad dailė, teatro 
menas pakiltų ant aukščiausio 
laipsnio. Jis mato kad kaip nau
ji, taip ir seni vaidilos reika
lauja biskį pasimokinti teori
jos. Mokytis reikia 
riausiam vaidilui, 
daugelis laukia 
dramos mokyklos.

Vaičkus jau pranešė, kad 
studentų kalimai prasidės lap
kričio 20, 21 ir 22 dd., A. Po
ciaus, Beethoven konservatori
joj, 3259 So. Halsted SI. Kiek
vienas mokinys turės apsčiai 
darbo, nežiūrint kiek jis yra 
pakilęs. Vaičkus nori ne įduo
ti savo ypatingus vaizdus, bet 
jis nori išgauti iš studentuku 
pačių originalius vaizdus.

nors ir ge- 
todel jau 
atsidarymo

“Gyvenimas” susijungė su 
“Gydytojum”

l)r. A. J. Karalius, buvęs 
“Gyvenimo” redaktorius pra
nešė, kad “Gyvenimai” susi
jungė su “Gydytojum.” Dabar, 
kas mėnuo išeis didelio forma
to žurnalas “Gydytojas”. JįALPA

Bohcinian Importuoti Apyniai su 
Salyklu, setus $1.00.

skite jūsų gro- 
serninko.

Galima pada
ryti turtingą i 
gerą 
Mes turime
sus kitus apj 
nius ir salyklą 
ir skystimų . iš- 
slinkimus. Klau-

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lalayette 1104 
k- J
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Petras

gus.

bet kad tėvai daleidžia 
tai ir bo- 

Kai kurie gyventojai 
net policiją, kad nuo jų 
atimtų negeistinus “sar-

*

Vargina daktarą
Darbščiausias daktaras yra 

Dr. A. J. Karalius. Kiek jis pri
rašo laikraščiuose, kalba, skai
to paskaitas; o ligonių tarsi iš 
viso miesto visi suvažiuoja. 
Vos lik apsiėmė kalbėti suei

(Tąsa ant 6-to pusi.)

]~<.'ONv£ę> SA,T(Orl

n&s e>'.ft \ 
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Užprašome visus musų drau
gus ir drauges atsilankyti/ į mu
sų retauraną, tikriname, kad vi
si busite ūžg'anėdinti. Pas mus 
vieta švariai užlaikoma, gražiai 
ištaisyta ir, skanus • valgiai.

NATIONAL REŠtAURANT 
■'< / 184T So. Halsted St.
L.. ... ■ / i' /"

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelne 
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
136,6 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. ‘ Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

< 1 ' ■'r f.
Lietuvių Dentistas po.tar 

naus geriau
fra ūkimą? dantų bu skuuimo. 

Bridge geriausio aukso. Su 
fleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gai&ntuojame viaą savo darbą, h 
'emaff mūsų kainan. Sorgtklta «av» 
lantis. kad nekenktų jūsų avaikatat

1545 Wcst 47th Straet, 
Natc.U AahijaAU A*-j.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vatb 
nių siūlų špulaitč 

Dresių siuvėjų gerybž 
Del geros knygutės dresių. 

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

31S Fourth Avė,, New York

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

VIENYBE
Liaudies Universitetas *

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtų, kurio kultūrine verte atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybes” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvo’s.

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

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

PUS - NAUDINGI KREPŠIAI
i (Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po

5 centus. Jie yra la- 
ai puikus ir patogus 
įsidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkami; 
-nka dėl daug pirkl
ių ir dėl mažai. Jh 
inka. kožnai šeimi

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. ■ Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40ė. 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
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Naujienų
Persiunti-

Chicago, Iii.

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, oe vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicąro, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 piet^. 
Vakare nuo 6‘ iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. |

Telephone Lafayette 4543 I 
v..,*..................   „Z

ĮC LITTLE
I, SPINOGIZAPHS
P..

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

dingų nurodymų ir 
klaidingi! patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasvfeiksta.

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

DR. J. M. FINSL0W, I 
Chiropractor

1645 W. 47 St. Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 7006

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

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

i mini: /i.Miii’j*: JiilelJ
yata .-icn g’iu.'ihė/as u 4iau- 

m Mir-i .'ufti.tAji ir
c- j pr <u-1 *=• h f ,x *♦ > v; i 4*. t Ak o>. ar

k.į kil<, riv^u t auka. Uuriau- 
ria. parankiausiu ir dalikatniauiU 
mallnSti l^tuviikoiuh raldimls 
paoaiuyje. OiUitu* ir ra-
hĮL

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted StrM 

Chicago, III.

By Thornton Fisner ’
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Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAS
(Tąsa nito 5 to pusi)

vienijimo Lietuvių Amerikoje

rašo ir 
draugi-prašo ir kitų miestelių 

jos, kad aplankytų juos su pra
kalbomis. Jis jau tokis žmo 
mis. nedali atsisakyti, važiuo-

Nuėjus ofisan nerasi pase
nusių, suplyšusių amerikoniš
ku žurnalu ir laikraščių. Jis 
prenumeruoja ir užlaiko daug 
žurnalų ir knygų, kad 

naujogalėtų
žmogus 

pasis-

linksmas, 
i golfui i

vargina, 
juokauja

bet jis
ir kai

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitomyti ušiaj; taisykles:

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

2. Dykai
visų

PASARGA,
rfESIGARSlNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
aut atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iž streiko apitn- 
,ą vietų nei’a priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbininkai genaus 
dietų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

. ,ais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
uul, apsivedimai, asmenų 
n*i ir t.t. turi būt* iš kalno 
a>i

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME MORTGECi Ai-PASKOLOS

Ceveryku daktaras

pasklido»po Bridge- 
kad jųjų koloni- 

čevervku dak- 
.1. Janilionis, 

kuris se-
čeverykus paverčiąs nau
di s pametė Halsted bizni, 

perdaug triukšmo.

portą žinia, 
joj apsigyveno 
taras. Juo y r 
3347 S. Union Avė 
nūs 
jais, 
jam buvo 
Union gatvė ir jos gyventojai 
esą džentelmenai, todėl jis 
apsigyveno.

ten

Stebuklingos durys

yraAntanas Rnkštela, kuris
National ^rosęrio

savo kostumerius ir 
su savo stebuklin-

valdytoju
krautuvės,
nustebino
praeivius
gom krautuves durim. Kuomet 
kas prieina prie duriu, jos pa
čios atsidaro ir užsidaro. Ne-

Kadangi viešame gyvenime, 
advokatūros profesijoj, kasdie
niniuose santikiuose su teisėjais, 
advokatais, valdininkais, įžy
miai* asmenimis ir' klientais 
sutikdavau daug keblumų ir ne
parankumų, o kaip kada net ir 
nesmagumų, dėlei savo sunkiai 
ištariamos ir dar sunkiau para
šomos pavardės, Bagdžiunas, aš 
nusprendžiau minėtą situaciją 
savo profesijoj pataisyti pridė
damas prie dabartinės savo pa
vardės naują visiem lengvai iš- 

I tariamą ir parašomą BORDEN. 
Todėl, lapkričio 8, 1924, Supe- 
rior Court of Cook County, Illi
nois, oficialiai pamainiau savo 
vardą JOHN IGNATIUS BAG- 
DZIUNAS į JOHN BAGDZIU- 
NAS BORDEN, o sutrumpinus, 
JOHN B. BORDEN. Aš paė
miau šį žingsnį su pilnu pasiti
kėjimu kad ateityje galėsiu 
daug-geriau pasitarnauti1 netik

reikia nė jų prašyti kuomet iš- savo klientam^, bet ir visai be
eini — jos tykiai ir stebėtinai tuvių tautai, kurios labui, kaip 
atsidaro ir vėl užsidaro. Žmo- iki šiol taip ir ateityje, visados 
nes pradėjo kalbėti, kad yra busiu pasirengęs pasiaukoti ir 
pasamdytas velniukas, kuris 
duris 
ak i m i s

— pranešimai apmokami.
talpinami pranešimai 

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

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant baterijas), 
ir visokie pranešimai galimi taj-

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų a dmi n i st rac i j a.

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

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie
ko tą dieną nerengti. Rengėjai.

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
norto siibatoj. lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 31 I? S. Halsted St. Pra-

Pelnas 
budavoli 
torijos.

bus skiriamas užbaigimui 
Chicagos Lietuvių Audi- 

Kviečia Komitetas.

VYRŲ

jieškoji- 
jieB.-oji- 
apmuKM-

pasirodojeigu kūne apskelbimai
.ivLiiu, Naujienų aaminiatracija pa
ku i e liję jų net a Įpinti, kui aeiš- 

cirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- 
oakys etikos reikalavimaiu.*.

Norintieji pasigurdnt J sekamos dit 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va- 
caro.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
PAJIEŠKAU Liudviko, Vaclovo ir 

Kazimiero Raubų, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselande. 
turiu svarbų reikalą, meldžiu įsi
šaukti pas

JUSTINA VAIČIŪNIENĖ 
’037 W. 20 PI

PAJIE4šKAU brolio Jurgio Rinke- 
vičio, girdėjau gyvenas Jonson City, 
III. ir sesers Marijonos Rinkutes gy
vena Chicagoj Meldžiu jų pačiu ar 
kas juos žino pranešti, už ką busiu 
dėkinga,

KATERIN RIMKIENĖ
310 McKinley Avė., Westville, III

ĮVAIRUS SKELBIMAI

F16or 
Molderi ų 
Darbas 
Nuo 
štukų 
tiktai

/

Mason Davis Co.
7740 So. Chicago Avė,

Vyrų

Molderių
Darbas
nuo
šmotų.

Tiktai smarkiu vvru.
Mason Davis Co.

7740 So. Chicago Avė.

Vyrų 
grinderių. 
Darbas 
nuo 
štukų 
tiktai.

Mason Davis Co.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
senesnio namo ar loto naujas 4 
flatų narnas po 5 kambarius visi, 
4 karų garažas, įtaisytas bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir Rock\vell St.

NAMAI mūriniai, 2 fialų/po 4 
ir 4 kambarius, maudynės ir visi 
parankumai; vieta 69 ir Maple- 
wocfd Avė.

2 PAGYVENIMU namas, 6 ir 6 
kambarių, tik vienų metų senumo.; 
įtaisytas pagal vėliausios mados; 
vieta Brighton parke.

2 PAGYVENIMU, 6 ir kambarių 
namas, tik užbaigtas būdavot, 66 ir 
Talman Avė.

3 FLATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, aukš
ta past’ogė, garažas dėl 1 mašinos. 
Namas beveik naujas. 
Brighton parko; parduosiu

Randasi 
pigiai.

Taipgi turiu ir daugiau 
Mes mainom ant mažesnių 
ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

namų.
namų

v.

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO. 
936 VV. 79 St. Tel. Vincennes 05^9 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

ANTRI MARU1ČIAI
Ant įrengti} praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Salio St.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų ata
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. 13e pasive- 
linimų, ' Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir MiHinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- j 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di- j 
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, Ui. J 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFII.Z, Manager ;

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Liuo- 
>ybės svet.. 1822 Wabansia avė., 
7:15 v. v. Visi dainfriinkai yra pra
mini lankylis pažymėtu laiku, nes 
■urime prisirengti prie veikalo “Pa
baigtuvės”. Lošimas su dainomis

STOGDENGYSTft .
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
tr garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
iarbininkai samdom'. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hub ,Cab automo

bilius, pigiai, išmokėjimais arba 
maiųysiu ant Fordo sodan. Maši
na visa gera, kaip nauja. Gera biz
niui. Visados galima matyti šešta
dieny ir nedalioj visą dieną.

3362 S. Halsted St. 
Antros lubos.

2119

DIDELIS mūrinis, 2 Halų namas 
prio Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., goru šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

LABAI geroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
storas, namas per vidurį įeinamas. 
Piešinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.

500 BEAUTY OPERA
TORĘ REIKIA TUOJAU

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

• THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

State 1887

Į šešias savaites
dresių designing, kirpi-
’ ; draping; gražaus

taipgi skrybėlių dirbi-

v ar

savo 
teik- 

para- 
ir

sąžiningai darbuotis ir jos 
darinėja “griešnomis” ją į) reikalus nuolat ginti, 
neįžiurimas. —Rep. Į ‘ , .......I liekuodamas širdingai

i brangiems tautiečiams už
1 A D O S i tą man ligšiolinę stambią

 mą advokatūros profesijoj
...  visuose darbuose tautos labui ir 

; pasitikėdamas tokios pat para- 
; mos ir ateityje, lieku gilios pa- 
garbes reikšdamas, lietuvių tau- 

\\ 1 tą mylintis ir ištikimas Lietu-
* j \ Vn vos sūnūs.

'Y /----- / JfrA Adv. John Bagdziunas Borden.

No. 2119. Suknia labai pritinkan
ti pagyvenusiai moterei. Ji graži ir 
solidiška ■— rimta.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę.

Ši suknia gražiai atrodytų iš pilko 
lengvo materijolo su šviesiai arba 
tamsiai mėlynu šmureliu arba kar- 
batkomis apsiūtų.

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 adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti rr.’an pavyzdi No..............
Mieros ......................... pei’ krutinę

(Vardas ir pavardė)

( Adresas)

(Miestas ir valst.)

Complete in Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išeminio jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 

( razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 

' ir augščiau.

V&let/lutaStrop Razor

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir keu-

singtonieČiains

ia tįsia jstaiga

m u i

yra

artim-

pasiunti-

Lietuvon

East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon

greitai, su pilna

rantija.
Iš Roselando ir

singtono siųskite
gus Lietuvon per

gva

Ken-

pini
Nau-

jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E.Ai

115th St., Kensington.

V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
’rumpas. Draugai, prie darbo. My- 
intieji dainas nauji nariai yra 

kviečiami prisidėti. 'I’urinli reika- 
’ų prie choro meldžiami kreiptis

adresuodami Pirmyn Chorui,
Pirmininkas J. Ascilla.

Northside. — Del parauk ūmo north- 
udes lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinkę, vaikų draugijėlė Bi
tinėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių i sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
nats daktaras Antanas Montvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
:,al. ryto Liuosybes svetainėje, ' .1822 
VVabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sar- 
oaliaus to i pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
tol bos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš'nu
rodytu laiku. —Komitetas.

Birutės rėmėjų susirinkimas bus 
panedėlvje, lapkr. 17 d., Rayinond 
Chapel svet., 839 W. 31st SI., 8:30 
vai. vak. Visi Birulės rėmėjai yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbiu dalykų dėl apsvarstymo Bi
tutės gerovei, tad yra visų rėmė
jų priedermė atsilankyti.

—Rėmėjų Atstovas.
Chicagos Lietuvių draugijos Sa

vitarpinės Pašalpos valdybos ir 
balsų skaitymo komisijos 
kimus įvyks pirmadienį, 
17 d., 7:30 v. vakare, 
svetainėj, 1822 Wabansia 
si .susirinkite laiku.

X. saikus, rast.

susirin- 
lapkričio 

Liuosvbės

Bridgeporto lietuviams 
Visi norinti gauti “T 
dien anksti iš ryto savo 
— apie tai malonėkite 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663 
tamsta nori, kad apart 
da gauti ir 
kitę irgi 
me bile 
Musų žmogus patyręs tamtį darbe, 
jis nuo 
rūpinti 
noms”.

žinotina, 
aujienas” kas- 

namuose 
pranešti

Taįpgi jei 
Naujienų” 

kitą laikraštį, praneš- 
nnims 
lietuviškais

mes aprupinsi- 
laikraščiais.

5-kių iš ryto pradeda ap- 
savo kostumerius “Naujie- 
—Aušros Knygynas.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom nialevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ10NIS, Prez.

ISBENDAVOJIMUI
L '

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

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

PASIRENDAVO.TA 6 kambarių 
coltagc. Naujos mados įtaisymai, 
l'iirnacc šildomas. Prieinama

Atsišaukite:
5923 S. Robey St. 

Phone Diversey 1971

ren-

REN D A b •ofisas, gera vieta 
daktarui, advokatui, real estate 
ir t, t. Lietuvių kolonijoj, Ro
selande.

10748 So. Michigan Avė.
Phone Pullman 5347

RENDON krautuve, gera vi
sokiam bizniui, restaurantui, če- 
verykų krautuvei ir t. t. Pačia
me vidury ''lietuvių kolonijos, 
Roselande, 10746 So. Michigan 
Avė., Phone Pullman 5347.

RENDAI 4 kambariai visi šviesus 
ant pi;
Rendos
randami

rmo floro. Pečiais šildomi.
$31.00 ant mėnesio. Raktai 

i ant pirmo floro iš užpakalio

J. PLEKAV1CZE
10508 Indiana Avė., 

Roseland, UI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo mažoj šeimynoj be

L. s. s. 4 kuopos susirinkimas at- vaikų. Alga, gyvenimas ir guo- 
sibus utarninke lapkričio 18, 8 vai. i 
vak., Reimond Chapel, 816 W. 31 St..

j Yra daug svarbių reikalų. Meldžia-Į 
j me visus narius atsilankyti ir naujų prospect 6674 no 6 va
atsivesti.

— Organizatorius J. M. Vainauskas.

Birutės vienų vyrų dainų praktika 
įvyks lapkričio 18 d., lygiai 8 vai. vak. 

, Raymont Chapel, 816 W. 31 St. 
į Dar gali ir nauji dainininkai prisi
dėti prie choro, nes choras mokinasi 
viena ir gražiausių veikalų “Kamiva-

NAUJIENŲ
Pinicru Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėidieniais nuo 10 v

ryto iki 2 vai. po piet.

PARDAVIMUI
Vėl kita bučerne su groseriu

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

; Išmoksite 
mo; pritaikymo; 
užbaigimo, I „ 
mo ir kvietkų.

SN0W COLLEGE
M. Johnson Managcr

159 N. State St., Room 1622

Greitai ir pigiai
pusdykiai parsiduoda

arba išsimaino

biz-Geriausi vieta Sftuth sidčj, 
nis daromas cash, knygučių nėra; 
remia pigi, piiikųis kambariai pra
gyvenimui, garu šildoma, geri fix- 
turiai, stakas visas naujas. Del di
delės priežasties turi buti parduo
ta arba išmainyta į 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, matykite .L Na
mon, 2418 \V. Marųuette Rd., arti 
\Vestern Avė. Phone Prospect 8G78

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

UŽDIRBKITE PINIGŲ 
Pardavimui groserne ir 2 augš- 
tų mūrinis namas. Pardavimo 
priežastis, mirtis.

10700 Langley Avė.

PARDAVIMUI restauracija, ge
roj vietoj, pačiam biznio cenlre, 
biznis gerai eina ir išdirbtas senai, 
priverstas esu parduoti. Pardavi
mo priežastį patirsi! ant vietos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 405

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą bizių. 'J tiriu par
duoti į trumpą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

181'0 S. Peoria St.

6159 So. Artesian Avė.
ii. vakare.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

. Prie
produetion 
benčiaus • /
molderių.
Smarkių t
Vyrų 
tiktai.

.Mason Davis Co.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI 7Vž akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 1 
mylia nuo miesto rubežiaus, 
juodžemis, augšta apielinkė. 
cash, kitus išmokėjimais.

■ NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 397

Išmokiname Anglų kajbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo- 

i kvklos nauja sistema stpJjėtinai grei- 
*£1000 ^baigiama pradinį mokslą į de

vynis menesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.

REIKIA mažos 10 arba 20 AMERIKOS’LIETUVIU MOKYKLA
1...........  4 "“-'siOG So. Halsted Si., Chicago, Ilk

Corner 31st and So. Halsted Streets

MAN 1
akrų farmos, kur nors mainais Į na
mo prapertę Chicagoj'e. Mano pra- 
perte radasi geroje vietojo. Ką jus 
turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 593

PARDUODU 80 akru farmą 
akrų dirbamos, 2 arkliai* 12 
vijų, visko pilna, .javų, 
mylios nuo stoties 
gini arba mainysiu 
mo.

30 
gat- 
3 ViŠieno, 

;; parduosiu pi 
ant miesto 

nėra
na- 

Priežastis — nėra šeimynos.
Mrs, Mone Mekcnis, 

Box 34, Irons, Mich.

DIDELĖ NELAIMĖ
Esu priverstas parduoti 2 na

mus, 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius, ąžuolo baigtas, geriausioj apie
linkėj, 1 blokas nuo bulvaro, 
side. kaina tik $13,300.

KITAS NAMAS mūrinis, 5 
bariai žemai ir 3 viršuj, 
$5,300, įmokėti reikia $1300. 
puikioj apielinkėi, South Side. Ma
tyti galima subatoj po pietų, ne
dėlioj visą dieną Ir vakarais, 

6531 So. Craėvford Avė.

south
kam- 
kaina

Irgi ■

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują 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. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

BRIGHTON PARK
Pardavimui grosemė ir bučernė, 

labai geroje vietoje, senai įsteig
tas biznis, gera proga uždirbimui 
daug pinigų. Parduosiu su 
arba be namo.

B. R. Pietkiewicz, 
2612 W. 47 St.

namu

Paskutines dienos didelio iš
pardavimo, viskas turi būt par
duota už pusę kainos, tai yra, 
fumiture, hardware, malevos, 
alyvos, ir visokių naminių įran
kių, puodų, torielkų, bliudų ir 
taip mažų dalykėlių.

1741—1743 W. 47th St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 5 ir G kamb. elektra, va
nos ir garažas dėl 2 automobilių. 
Namas randasi soutb side. 2 Da
tų namas po .5 ir 6 kamb. 2 lotai 
ir garažas dėl 1 automobilio. Na
mas randasi south side. Parduosiu 
arba mainysiu ani namo, loto, bu- 
černės arba kito biznio, arba pa
imsiu automobilį ar mortgeČius už 
dalį įmokėjimo. Kreipkitės:

J. LEPO
722 W. 35th St.

Boulv. 3249 arba Rcpublic 10363

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesus .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

Intl7 Vv MhiIimhi N*

PARDAVIMUI PER 
SAVININKĄ

žemės, 
žemes 
žemė

Keletas mažų ^motelių 
South Wcst Side. Didumas 
nuo V2 akro iki 5 akrų. Ta 
parduodama dabar daug pigiau, negu 
iŠtikrųjų ji kainuoja šandien. U? 
mokestį aš paimsiu bile vieną seka
mų dalykų, kuriuos galėsiu tuojau 
vartoti: Farmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summer resort, 
gerą vartotą automobilių arba staką 
ir bonus. Aš suteiksiu geriausį liu- 
dymą ir garantiją, title per Chicago 
Title & Trusti Company. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 407

PARDAVIMUI lotos ,už $200 pi
nigais nupirksi te lotų prie 68 St. 
Randasi biznio vietoje. ■ Paimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėnesį. Turiu 
parduoti šį mėnesį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 594

MAINAU namą ant bučemės,PARDAVIMUI pigiai grosernė ir
saldainių krautuvė. Biznis labai ge- grosemės arba ant farmos. Naras. Visokių tautų apgyventa vic- ” , .
ta. Turiu 3 biznius. Renda pigi j ,nas randasi 3553 S. W allaęe St.
4 ruimai gyvenimui. Galite pirkti Atsišaukit S. J. ant 1 lubij.
vfca *»t* mion KroinlzilAc’ i

3436 So. Union Avė.visą ar pusę. Kreipkitės:
831 W. 53 Place

HOFFMAN
Prirengiamoji
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

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

1537 N. Robey St.
i (Netoli Milwaukee Avė).
' L.________________________________ _________________ . . _


