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Caillaux ir Malvy ".2Jį*•j » iiBids disisiaiyuiiio
amnestuoti

Suomių ministerių kabi 
netas rezignavo

>■ » ..................-

ELSINKA1, Suomija, lapk. 19. 
Suomijos ministerių kabinetas 
šiandie rezignavo. Kabinetas pa
rsitraukė dėl to, kad krašto ser
ijas priėmė Įstatymą valstybės 
valdininkus pensijomis aprūpin
ti.

Taip Kauno Klebonas sako Klaipėdiškiui. Gaisras lietuviy kolonijoj Kodėl neskelbiama rin
Plymouthe

Septyni namai sudegė; liepsnose 
žuvo 5 žmones.

kimai Klaipėdos krašte

Washington užgina žinias apie 
nusiginklavimo konferenciją

Užgina žinias apie nusi
ginklavimo konferenciją

Amerikos Darbo Federa 
cijos Konvencija

kvykusieji užsienio darbininkų 
vadai sveikina Amerikos dar
bininkus. Broliavimos su mek
sikiečiais

EL PASO, Texas, lapk. 20. — 
Amerikos Darbo Federacijos

lijos, Vokietijos ir Kanados dar
bininkų organizacijų vadai, tūk
stančius mylių keliavusieji, kad 
pasveikinti organizuotuosius 
Amerikos darbininkus ir užmeg- 
sti su jais artimesnius santy
kius.

A. B. Swales, Britų Trade 
Union kongreso pirmininkas, at
stovaująs 4,300,000 tos organi
zacijos narių, pareiškė vilties, 
kad Amerikos darbininkai grei
tu laiku busią lygiai tvirtai su
siorganizavę politiniai, kaip kad 
jie yra susiorganizavę pramoni- 
niniai, taip kad jie galėtų paim
ti valdžią i savo rankas ir pa
vartotų ją viso krašto labui.

Swales taipjau pareiškė vil
ties, kad Rusijos darbininkų ju
dėjimas neužilgio susijungsiąs 
su Antsteidamo tarptautine pro
fesinių sąjungų federacija.

Kitas Britų delegatas, C. T. 
Cramp, pasakė, kad Rusija ne
galinti būt pastatyta už ribų, bet 
reikią užmegsti su ja draugingų 
santykių. Kalbėdamas už pa
laikymą draugingų santykių su 
Rusija, jis vienok aštriai smer
kė “Rusų diktatūrą ir tuosius 
Vakarų Europos kraštuose, ku
rie slapta garbina komunizmą ii 

musų darbininkų judėji-
Britų Darbo Partija, — 

kalbėtojas, — komunistų 
nepriima į savo eiles, ir ne-

rną.
sakė
visai
užilgio Anglijoj komunizmas be
tiksiąs tik kaip praeities atsimi
nimas.
Vokietijos darbininkų atstovo 

Grassmanno kalba
Vokietijos profesinių sąjungų 

federacijos, turinčios 6,000,000 
narių, pirmininkas Peter Grass- 
mann, kurs yra taipjau social
demokratų atstovas Vokietijos 
reichstage (parlamente) grau
deno stengtis dėl tarptautinio 
darbininkų judėjimo solidaru
mo, ir savo draugų vardu dėko
jo Amerikos Darbo Federacijai 
už 27,000 dolerių, kuriuos ji at
siuntė badaujantiems Vokietijos 
darbininkams šelpti.

’ “Keliaudamas i čia, — sakė 
vokiečių delegatas, — aš pašali
nau iš savo minties visokį kar
tumą, kokio galėjo turėti vokie
čiai dėl Varsales sutarties, ir aš

rio galėtų ir Vokietija, ir Ame
rika, ir visas pasaulis atsiekti 
geresniu tų dviejų kraštų darbi- 
i :n;:ą /.įdėjimų susipratimu.”

Vokietijos darbininkai vis dar 
nuvargę, sakė Ciassmann, jiems 
tenka sunkiai kovoti, kad išlai
kius astuonių valandų darbo die
ną, bet atsteigimas Vokietijos 
pinigų vertės ir atsigriebimas 
vokiečių pramonės davę naujų

vilčių, ir jau dabar sąlygos tru
putį pagerėję.

I)a\ves’o planą, pasak Grass- 
malino, Vokietijos darbininkai 
priėmę kaipo iš dviejų blogybių 
vieną mažesniąja. “Mes buvo
me degančiame name, ir kai 
aliantų ekspertai pasiūlė mums 
progos eiti i nanyi, pilną durnų, 
mes ta i a proga pasinaudojome. 
Tame plane nusakoma, kad Vo
kietijos darbininkų gyvenimo 
norma neturi būt numažinta, ir 
profesinės darbininkų sąjungos 
pasiryžusias kovoti už. tai, kad 
šita plano provizija butų vyk
doma. Čia reikalas ir kitų val
stybių darbininkų padėti mums, 
nes jei mes busime pavergti, 
musu fabrikų gaminiai žalingai 
atsilieps ir kitų valstybių pra
monėms.”

Bendras posėdis Juareze
Broliavimas tarp Meksikos ir 

Amerikos Darbo Federacijų — 
vienas įdomiausiu reiškiniu. Po 
to, kai andai Į pirmą konvenci-

tis meksikiečių delegatų, vakai 
visa amerikiečių delegacija nu
vyko per sieną Į Meksikos Darbo 
Federacijos konvenciją, laikomą 
Juarezo mieste. Bendrame abie
jų kaimynių federacijų posėdy 
kalbėjo Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Gompersas, 
ir Meksikos Drabo Federacijos 
prezidentas Rico ir sekretorius 
Triveny. Vjisi jie smerkė Mek
sikos respublikos priešus ir pa
sižadėjo bendrai veikti dėl tai
kos ne tik tarp abiejų Amerikos 
respublikų, bet dėl viso pasaulio 
taikos. Gompersas aštriai smer
kė De la IInertos sukilimą ir pa
reiškė, kad Jungtinių Valstijų 
darbininkai nuoširdžiai rems 
pirmo darbininkų prezidento 
Plutarco Calles’o valdžią.

Francijos Caillaui
Malvy amnestuoti

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Francijos senatas 176 balsais 
prieš 104 priėmė rezoliuciją, ku
ria suteikiama amnestija buvu
siam Francijos premjerui Jo- 
seph’ui Caillaux, ir buvusiam 
vidaus reikalų ministeriui Loui- 
gfu i Malvy.

Caillaux buvo kaltinamas dėl 
trukdymo karui su vokiečiais ir 
ištremtas iš Francijos. Malvy 
buvo taipjau kaltinamas dėl su
sižinojimo su vokiečiais karo 
metais, ir pasmerktas septy- 
neriems metams ištrėmimo iš 
tėvynės. Praeitais tečiaus 
kimais, gegužės mėnesį/jis, 
ir ištremtas, buvo išrinktas 
lamento nariu ir jam buvo 
ta grįsti savo pareigų eiti.

rin- 
kad
par-
leis-

SUDEGĖ DEPARTAMENTINĖ 
KRAUTUVĖ.

MARION, Ind., lapkr. 20. — 
Čia sudegė departamentinė Leon 
& Straus kompanijos krautuvė. 
Nuostolių esą daugiau nei 250,-
000 dolerių. Nuostoliai bus ap- pradėti statymą 
draudos kompanijos padengti. kreiserių.

\VASIIINGTON, lapkr. 20. — 
Valstybes departamentas šian
die oficialiai paskelbę, kad vaik-

shingtono valdžia daranti žings
nių sušaukti nusigink lavinto 
konferenciją Europoj, neturi jo
kio pamato.

PLYMOUTH, Pa., lapkr. 20. 
— Praeitą naktį čia sudegė sep
tyni mediniai! namai miestelio 
biznio centre. Ugny žuvo pen
ki asmenys: Martinienė šerei- 
kienė, jos giminaitė Emilija Pe- 
trauskiutė, 11 metų mergaitė, ir 
trys gyvenusieji pas ją Įnamiai.

Ugnis kilo šereikienės namų 
rūsy, ii- iš čia tuojau visi medi
niai namai- buvo liepsnų apimti. 
Nuo jųį ugnis persimetė j kitus 
kaimyninius triobesius. Sude
gė viena valgomųjų daiktų krau
tuvė, rakandų krautuvė, ir k. 
žalos padaryta daugiau nei 75,- 
OOO dolerių.

Lietuvos klerikalai bijo, kad 
pravedus Klaipėdos krašte rin
kimus, jie nebeteks Seime 
daugumos. Tuo jie nesislepia. 
Klerikalinis “Lietuvos 
(kur las laikraštukas 
mas, nežinia, nes savi 
kažin kodėl slepia!, spalių 31

Kelias

‘‘Pralaimėję savivaldybių rin
kinius, liaudininkai griebėsi 
agitacijos Klaipėdos krašte. 
Obalsis rinkti atstovus Lietu
vos šeiniau. Kad tai darytų 
norėdami arčiau ir greičiau

Lietuvos, visi tam pritartų, bet

ryti keblumų seimo ‘daugumai 
I. y. klerikalams . Dėlto ran- 

irdn labhi

Ima itagan laikraščius
Justicijos departamentas trau

kia tieson spaudą už viešą pa
jamų mokesnių skelbimą

BALTIMORE, Md., lapkr. 20.
Generalio prokuroro Stone 

nutarimu imti n a gan laikraš
čius, kurie viešai skelbė vardus 
žmonių ir kuris jų kiek yra mo
kėjęs valstybei pajamų • mokes
nio, pirmas tų laikraščių pa
traukta tieson Baltimore Daily 
Post.

Kaltinimfr akte sakoma, kad 
Baltimore Daily Post “neteisė
tai paskelbęs” spalių 24 dieną 
penkių asmenų vardus ir jų pa
jamų mokesnio lakštus.

šitomis bylomis justicijos de
partamentas nori išbandyti, ai 
laikraščiai turi teisės skelbi vie
šai pajamų mokesnio
nežiūrint, kad kongresas ir 
ėmė Įstatymą dėl pajamų 
kesnio viešumo.

lakštus, 
pri- 
mo-

Latvių konsulatas 
Chicagoj

Latvijos respublika Įsteigė 
Chicagoj savo nuolatinį konsula
tą. Konsulu paskirtas J. M. 
Ullman, kur rūpinsis reikalais 
Latvijos piliečių gyvenančių Illi
nois, Iowos, Minnesotos, South 
Dakotos, North Dakotos, Neb- 
raskos ir Wisconsino valstijose.

Latvijos konsulatas atidary
ta First National Bank bildinge, 
1608.

664 žmones žuvo žemes 
drebėjime Javoj

Galutinu suskaitymu, laike įvy
kusio andais baisaus žemės dre
bėjimo .Javos saloj viso žuvo 664 
žmonės.

ŽMONĖS IŠGELBĖTI
JŪRĖSE

NEW YORKAS, lapkr. 19.
Praeitą šeštadienį iš Brooklyno 
išplaukė į jūres valtis Frolic 
su septyniais / žinonemis ir 
(laupiau nebegrįžo. Buvo ma
nyta, kad jie visi žuvo audroj, 
kuri siautė jūrėse sekmadienio 
naktį. Vakar tečiau norvegų 
garlaivis Mexicano užėjo juos, 
Vilnių blaškomus, apie 200 my
lių nuo Rockaxvay. Visi septy
ni tuo bud u liko išgelbėti.

LONDONAS, lapkr. 20.—Dai
ly Mail žiniomis pirmas naujo
sios admiraltijos žingsnis busiąs 

keleto naujų

O šitaip Klaipėdiškis atsako Kauno Klebonui.

Suėmė 300 laukinių žą 
sų, girtų munšainu

I.ENKįl DEPUTATAS 
LATVIJOS SEIME

liiiiA, spalio Ja i./. Lat
vijoj sukėlė didelio nusistebė
jimo lenkų deputato Latvijos 
seime Veržbickio elgesys. Prieš 
kurį laiką jis Įteikė seimui pa
klausimą apie neva lenkų per
sekiojimą Unkštos apskrity,

mėli.”

SOVIETAI ARMIJOS PAGAL
BA SULAUŽĖ STREIKĄ

Emigrantų "šmugelis" nuėmė paklausimą nuo dienol-

lapkr. 
vakar 

šim-

Esą susekta, kad Lietuvos emi
grantai bandą atvykti Ameri
kon fabrikuotais dokumen
tais.

simas j teiktas antrą syki.

LONDONE SUSTRAIKAVO 
MĖSOS SANDĖLIŲ DAR

BININKAI

ELS INKIS. Pranešimu iš 
Maskvos, Uralo metalurgijos

Pabrikoj sustreikavo 60,000
darbininkų, reikalaudami pa
kelti algas ir pašalinti kai ku
riuos valdininkus komunistus. 
Tas streikas sutrukdė pristaty
ti karo medžiagą raudonajai 

Sovietų vyriausyliė

kariuomenės, ir strei-
SPRINGFIELD, Mo..

20. — Meadows paežery 
buvo sugaudyta apie trys 
tai laukinių žąsų, skridusių iš
šiaurės Į šiltesnius pietų kraš
tus. .. iiNA fl

žąsys buvo girtos!
Pasirodė, kad kažin koki mnn- 

šaino dirbėjai buvo nugabenę Į 
paežerĮ daug brogos ir ten iš
vertę. Laukinės žąsys, nusilei- 
dusios paežeryi pasilsėti ir užti
kusios brogą, ėmė ją ryti, ir — 
pasigėrė.

Brogos, matyt,, butą taip sti
prios, kad daug paukščių rasta 
visai nebegyvų, o gyvosios bu
vo taip apsvaigusios, kad, tik 
svirdinejo, ir žmonėms artinan- 
ties /.visai negalėjo palėkti.

kietijos uostuose esą susektas 
naujas būdas šmugeliuoti emL 
grantus Į Jungtines Valstijas. 
Emigrantai esą aprūpinami fab
rikuotais dokumentais, kurie pa
rodą, kad jie esą Lietuvos pilie
čiai, gyvenusieji Amerikoj kai 
jau naujas imigracijos Įstaty
mas įėjęs galiom Tuo būdu kvo
tos taisyklė jiems negalinti būt 
taikoma, kadangi jie buvę parr 
vykę Lietuvon tik pasisvečiuoti.

LONDONAS, lapk. 20.—Šian
die čia kilo mėsOsS sandėlių dar
bininkų sveikas. Sustreikuoja 
apie 1000 žmonių. Labai gali 
būt, kad prie streiko prisidės ir 
kitų maisto Įstaigų darbininkai.

armijai.
paskelbė
atsiuntė
kininkai
darbą arba būti sušaudyti. Dar
bas vėl pradėtas.

PO IJCININK AS N l TŠO V Ė

KAIP LENKAI NORI, TAIP 
LATVIAI DARO

vių spauda praneša, kad Len
kijos vyriausybė jau. kelinti 
metai vengia pasirašyti su

VOKIEČIŲ GENEROLAS PA
SMERKTAS KALĖTI mo konvencijų, šiuo metu tarp 

Latvijos ir Lenkijos tėra pro
vizorinė sutartis, kurią lenkai

KAUNAS DJkj. spalių 
26 d. apie GVfc v. vakaro Dauk
šos gatvėj kol* a i lai tėvas iki 
kraujo sumušė kuolu savo mer
gaitę (15 m. amžiaus). Į 
gailės riksmą susirinko 
lis žmonių, iš kurio L c

įėjo butam I no tarpu atbėgęs 
policininkas Įėjęs Į butą (ne
tyčia) šovė ir palaikė vienam 

mir

mer-

Chicago ir apielinkėse. —Da
linai apsiniaukę; maža atmainos 
temperatūroj; pusėtinas pietva
karis vėjas. t

Vakar temperatūra vidutinai

šiandie saulė teka 6:45, leid-

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkr. 20 d., užsienio 

nigų ne mažiaus kaip už .$25,000
pi- 
a°- 

lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . $4.64 
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos 190 kronų ........  $17.58
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų .......... $5.26
Lenkijos, 100 zlotų .......... $19.25
Norvegijos, .100 kronų ....... $14.80
Olandijos, 100 markių $40.19
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.82
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Lietuvos Pinigu Kursas
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 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

LILLE, Franci j a, lapkr. 20.— , , .. . .
n . , . įkas kart prašo pailginti,r raneuzų karo teismais pasmer- i 1 • ’ °
kč metams kalėjimo vokiečių! 
generolą von Nathusius’ą, kurs 
karo metais konfiskavo ir iš-į 
siuntė Vokietijon daug brangių 
daiktų iš vieno franeuzų dvaro,1 
kuriame jis buvo Įsitaisęs savo 
buveinę. Be kalėjimo bausmes; 
vokiečių generolas turi dar su
mokėti teismo išlaidas.

MOTERŲ PLAUKŲ KIRPI
MAS KITUS Iš SVIETO VARO.

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr.
20. — Kadangi moterys visur t 
kerpasi plaukus ir savo skrybė
lėms nebereikalingos virbalų,’ 
tai tų virbalų pramonė baigia 
nykti. Vienas darbininkas An-‘ 
ton Stickler, mokėjęs tik virba
lus dirbti, fabrikui užsidarius ir 
per kelis mėnesius ' nebegauda
mas darbo, nusižudė.

TAGORE SERGA.

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 20. — Indu poetas Rabin- Į 
dranath’as Tagore 
sirgo. Del ligos 
skaitų maršrutas 
koj atšaukta.

sunkiai su-i i 
visas jo pa- 

Pietų Ameri-

KARO PADĖTIS BRAZILIJOS
VALSTIJOJ I

MONTEVIDEO, Uraguaju, 
lapkr. 19. — Telegramos pra
neša, kad Rio Grande do Sul 
valstijoj, Brazilijoj, paskelbta, 
karo padėtis. I

piliečiui 
tinam : 
ninėn.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da-

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

50 CENTV
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 Į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. IJalsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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WALSH’S HALI SVETAINĖJE,
Kampas Noble ir Emma Sts (netoli Milwaukee Avė.)

i DIDELES

STYRĖS

^Karolis Požėla
Sr Europos Čempionas

gK, La Bouche
Jl Francuzu ristikas

$ Antanas Brazauskas su Wm. Berth|
Brooklyno žvaigžde “Big Bill”A

Visos) poros risis iki galutinos pergalės X
Pradžia 8 vai. vak. S

Z . Tikietu kainos: $1.10, $1.65 ir $2.20

>u Niek Biliūnu
Rusų sunkiojo svorio rišt i kas’V 

u D. Dudiuskuf 
Lietuviu vidurinio svorio ristikas aT

Kas Dedasi 
Lietuvoj 

..... . , I
“KATALIKŲ ŠPOSAI.” J

UTENA. Spalių 19 d. Ute
noje įvyko ^pavasarininkų kuopų 
atstovų suvažiavimas. Suolus 
atstovams sunešė progimnazijos 
mokiniai, nors tai ir buvo sek
madienis. Užbaigus suvažiavi
mo dienotvarkę, prasidėjo šo
kiai. Ąpie l2 vai. nakties atsto
vai pradėjo skirstytis. Kadan
gi neturėjo nakvynei vietų, tai 
“Saulės”, progimnazijas' klasės 
auklėtoja pasakė, kad tie, kurie 
neturi nakvynei vietos, eitų pas 
kursistus. Keista darosi, kai 
klasės auklėtoja nakties laiku 
siunčia visai pašalinius žmones 
pas mokinius — neą..ir. trukdo 
jiems ramiai ilsėtis. Nemažiau 
keista ir tai, kad mokiniai sek
madienį nešioja pavasarinin
kams suolus. ' Ž. S.

. Klaipėda
?_

Bedarbė. Pastaruoju metu dėl 
darbų sumažėjimo miško pra
monės srity ir lankų darbų pa
baigos, Klaipėdoj bedarbių skai
čius žymiai padidėjo ir siekia 
netoli 2,000. Klaipėdos krašto 
Direktorija, per Vyr. Įgaliotinį 
Klaipėdos kraštui p. Budrį krei
pėsi į, Finansų Ministeriją, pra
šydamas finansinės pagelbos ir 
draugė paremdama ir Klaipėdos 
Magistrato prašymą dėl vieno 
milijono litų paskolos.

Lig šiol dar nei Klaipėdos 
krašto Direktorija, nei Klaipė

dos Magistratas nėr įteikę Fi
nansų Ministerijai plano, kaip 
manoma kovoti su nedarbu.

Sučiupo cenzuotą agitatorę. 
Nesenai politine policija suėmė 
Mariją Mačiulytę. Ji yra baigu
si Maskvoje komunistų agitato
rių kursus ir vadinosi save Bru
žaite. Grįžo Lietuvon komunis
tinei propagandai vesti. Į

i Gelžkelių pajamos. Gęjžkelių 
stotys rugsėjo mėnesy-turėjo 
2.290.000 litų pajamų, iš-jų ten
ka pintiesiems gelžkohams- 2.- 
100.000 lt. i/siauriesiems—lį)0.- 
000 lt. * '<■ L '■

nraHDHmaHūMaBoacHDHDHnHnH
linksmas Šokis

Po mėnulio šviesa su popieriniais pamarginimais. 
s Rengiamas

Liet. Raudonos Rožės (Base Bali) Kliubo, Cicero, UI.
Atsibus

Subatoj, Lapkričio :(Nov.) 22, 1924
LIET. LIUOSYBĖS SVET., 49 CT. ir 14 GAT.

Cicero, III.
Pradžia 8 vai. vak. Muzika J. POCIAUS.

Kviečia KOMITETAS,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Visokių paukščių ir 30 kiaulių su 

dovanomis.
Užprašom visus pažįstamus apsilankyti Nedėlioj, 
Nov. 23, išpardavimas labai pigus.

STELLA MALINAUSKIENĖ 
Leafy G rovė ant Archer Avė. vienas 

blokas nuo Justice Park į vakarus.

Del Išrendavojimo
Storai, ofisai, svetaines susirinkimams, 

Chicago Lithuanian Auditorium name.

J. P. EWALD & CO.
840 W. JUrdSt.

[“PANEVĖŽIO BALSAS7
1921 in. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti laikraštis “Pane

vėžio Balsas”. Eina j savaitę kartą. “Panevėžio Balse” smulkiau
siai rašome apie Panevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskrities, užsisakykite 
“Panevėžio Balsą”, viską žinosite kas dedasi Jūsų tėviškėje, nereikės 
ir laiškų rašinėti, taipogi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo gimi
nėms, gyvenantiems Lietuvoj.

“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, pusei meti| 1 dol. 25c.
“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, metams 2 dol. 50c.
Lietuvoj pusmetis  ...................................................................... 6 Litai
Lietuvoj metams ...................  12 Litų

Pinigus siųsti per Lietuvos KREDITO BANKĄ PANEVĖŽY.
“Panevėžio Balso” redakcijos ir administracijos antrašas:

‘‘PANEVĖŽIO BALSAS”.
Laisvės Aikštė 1 No., Panevėžy, Lithuania.

PIRMOJI AMERIKOJE LIETUVIŲ 
OFltlALĖ DRAMOS STUDIJA

Šiam* akjrrioje bm laiku 

nao laiko gvildttHlme rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau- 

«V kMlkl*

Kūdikiu aprūpinimas ir pe

nėjimas ym dalykai gyvo* 

n.arbos Aeinunal ir (aulai 

ir mes jaučiame, kad lai 

yra dalykas, kurį mos tu

rimo reguUariškala lalko- 

larplab atvirai ir laisvai 

pergvUdoali.

STRAIPSNIS 99
MOTINOS MAISTAS

KŪDIKIŲ
OEROVės skYRIUS

5 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

Nėščia motina reikalauja, daug so
taus ir sveiko maisto, nes ji netik sa
vo peni, bet ir mažutytę gyvybę, ku
rią, tikisi paleisti. Dailus keksai ir ko
šelės niekad nepadaro pieno ar stip
rumo. Reikia paprastų valgių, gerai 
išvirtų. Perdaug apdirbtų arba labai 
riebių valgių- reikia vengti. Taipogi 
nereikia valgyti* keptų valgių. Nors 
svarbu nėščiai motinai gauti užtekti
nai maisto, bet reikia atminti, kad per 
sivalgymas pasunkina organams dar
bų, ir gali atnešti rimtą ligą.

Nėštumo laike ir per visą žindymo 
laikotarpį rekomenduojame sekamus 
valgius:

Visokių rūšių sriubos — bet nepei- 
daug sūrios, rūgščios ar kitokios.

Šviežia žuvis — smožinta arba vir
ta.

Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienu ar 

Smetona,
Mėsos sykį į dieną — aviena, ver

šiena, jautiena, kumpis, lašiniai ir viš
tiena.

Duona turi būti valgoma bent dve
ji] dienų senumo.

Paprastai skanskoniai ■— šaltakošč 
arba kiaušinienė.

Vaisių reikia valgyti daug, ir ža
lių ir virtų.

Gėrimai — pienas, koko, ar pasu
kos.

Arbatos ar kavos mažai vartoti. 
Gerk užtektinai vandenio, jei galima 
dvi kvorti j dieną.

Štai trys puikus receptai, kurie pa
įvairins valgius ir tuom patim laiku 
suteiks motinai ypatingai sotaus mai
sto.

Graliam Deimantai
1 (modelis Borden’s Evaporated Pie

no.
1 puodelis vandens.
3 puodeliai graham miltu.
1 šaukštas cukraus.
3 šaukštai sviesto.
4 šaukšteliai baking pauderio.
t šaukštelis druskos.
2 kiaušiniai.
Suplak lengvai kiaušinius, pridek 

pieną ir vandenį o paskui persijotus 
kitus dalykus. įmaišyk ištirpintą svie
stą ir gerai suplak. Pilk į pasviestuo- 
tą ir gerai suplak. Pilk j pasviestuo- 
tus bandelių kepimo indus ir kepk kar
štame pečiuje 20 minuių.

Kepta kiaušiniene
2 šaukštai Borden’s Eagle Biand

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis.
Septyni aštuntadaliai puodelio van

dens.'
čvertis šaukštelio vaidilos.
Vieną šešioliktą dalis, šaukšto nut- 

mego.
Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vaidilą ir 
nutmegą. Kepk ant vandenio viduti
niam pečiuj. Kada peilio ašmenys įdė
tos kiuušiiiioųeni išeinu švarios, tai kc-

Nesuprastu, apleista mergaitė nėra 
ii knyųų paimtu. Laike brendimo dau
gelis jaunų mergaičių pereina per 
tokį laikotarpį mizerijos ir rūpesčio 
— motinos jums nepatiks šitas — dėl
to, kad jos netenka pasitikėjimo mo
tinoms. Daugelis motinų atsisako pri
pažinti kad šitas laikas yra vienas iš 
kritingiausių mergaitės gyvenime.

Saugumas guli teisingame maitini
me. Pridėliojimas Borden’s Eagle 
Pieno prie jūsų vaiką valgių suteiks 
jam kiekvieną veikėją reikalingą vik
riai sveikatai. Suprantama, šviežias 
oras, mankštymas, užtektinai miego ir 
sveiki pasilinksminimai taipgi gelbsti. 
Bet jei maistas netinka, niekas ne
tinka.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

J. Vaičkaus Dramos Studija
Beethoven Conservatory <>f Music

3259 Sb. Halsted St. Boulevard 9244.
Ekzaminai įstojimui į Juozo Vaič

kaus Dramos Studiją įvykę Lapkri
čio (Nov.) 20, 21, 22, 23 ir 24 dd., 8 
Vai. vakare Beethoveno Konservato
rijoj. Mokslo pradžia Lapkričio 
(November) 25 d. Užbaigusieji Stu
diją gaus diplomui -

Studijos DirektbritML-L Vaičkus.v

NORĖDAMI- 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fi 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ? 
PAS MUS, TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cti

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. V*l. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard '.810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

SdlEKAS taip nei# 
™ tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savų sūnų ir du 
kterų, kada tie bu
vo kūdikiai.

J. VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS
Penktadieny, lapkričio 27 d. 8:00 

vai vak. C. S. P. School Hali Svetai
nėj, 1126-30 West 18th Street, sta
to K. Gaigalo 4 veiksmų dramą iš 
Lietuvos valstybes ir kariuomenės kū
rimosi laikų “LAISVĖS KOVOTO 
JAI”. Vaidinimui pasibaigus 3b- 
kiai._

GULBRANSEN

Visi Kūdikiai
tarpsta ir auga stipry 
,bėn, sveikaton jei gau 
na tinkamą maistą, 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū
nus jiems.

Jei
norite dykai pamoki
nimu jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
siūskit mums.

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Jei ■ .v \ 
turite keblumų pe
nint savo kūdikį, 
neeksperi mentuok 
su įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel
dėjo motinos pieno.

Jos. F. Budrik
3313 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Pilone Lafaycttc 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimiperman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumąs išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran
cuos ir kitų šalių.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhl^

KUPONAS
Pažyniekit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai- Kūdikių
Instrukcijos ‘ Vaikams Knyga
Val’daF _____ o
Adresas (l^ithuuuian

THE 
pORPEN 

COMPANY
«f th. borochJ;

> d fore 
0n, «ac

BUILDING 
NEW YORK,

•▼tesą ir pajlogą auvodanao g «anxu naujau namas, taipgi dlrb» 
huvm. Ca«k arba ant ilmokfljimo.

Pirmutini Lletarią Elektros Ksrporueija Amerikoje
THE BRIDGEPOOT ELECTRIC COn Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1«9 W. 47th SL, TeL. Boulevard 7101,1802, CMeago.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S'o. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visliose teisnvuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITCHES '
Advokatas f*'4

MIESTO OFISĄS:'■
127 N. Dearborn ^Street, 

Kambariai' 514 ir 516 
Telefonai Jjtandolph 5584 ir 5585 

^^®įfl«NDOS: 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.

SPECIALISTAS ant egzaminą- I 
vojimo Silapatraktų b ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

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

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

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

........................ ■■ -■■■■■ »"■■■ .. „ /

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir {galiojimus.
7 S. Dearborn 8t., Tel. Kandolph 3261 
Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namu telefonas Canal 1C67

Vili, . '

Tel. Dearborn 9057

1. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 198. Dnunmoa4 Wis.

PE-RU-NA
. i

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.
'\G^do kosulį, šalti, kątara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Was*ington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.; Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS j 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 53U Į 
Tel. Centrsd 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Ckicago
Tel. Yordi 4681

A. E. STASULANI į
ADVOKATAS

77 W. Washinfton St. Room 911 & 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminlro vakare 1 
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036 K 
Ant Bridgeportų. Seredoj nuo ■ 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. I 
8236 S. Halsted SL T.Bool. 6737 | t
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[KORESPONDENCIJOS
viena duetą su V. Putvinskaite.

> X €

Taip pat V. Putvinskaite pa
dainavo tris dainas ir visais 
puikiai.

Trečia artiste buvo O. Mit-

Montello, Mass.
Gražus Butėno koncertas, bet 

publikos buvo mažai. — Tūp
čiojantis kalbėtojas.
Lapkričio 11 d. įvyko Jono 

Butėno koncertas Lietuviu Tau
tiško Namo salėj, žmonių betgi 
Butėno dainuojant pasiklausyti 
atsilankė nedaug; iškada daini
ninko, kad vakaras nepadengė, 
visu išlaidų. Bet ką padarysi? 
Viena priežastis, gal būt bedar
bė: antra, tai žinoma demorali
zacija ir disorganizacija.

Be Jono Butėno buvo da du 
dainininkai, nežinomas mums 
Morkus ir vietinė garsi daininin
kė Veronika Putvinskaitė-Bel- 
kus. Morkus tik dvi daineles 
sudainavo, ale abi vykusiai. O 
kas link Putvinskaitės ir Butė
no, tai nėra kas rašyti, kadangi 
visi juos žino, kad jie geri dai
nininkai. Jie pirma buvo geri 
dainininkai, o dabar da geresni.

Da vieną dalyką noriu paste
bėt. Tai to vakaro pirmininką. 
Aš nežinau, ar tai Sandaros re
daktorius, ar kitas kokis sanda
riems, nes vardo neteko sužinot, 
tik ką mačiau, tai tą ir pranešu. 
Sandarą dalino už dyką ir laikė 
pertraukos jis pats laikė trum
pą piakalbą. Matyt kalbėt ga
li, tik visa bėda, kad labai tūp
čiojo; beveik kas trečias žodis 
vis tūpt. Tai publika ėmė juok
tis, tuomi kalbėtojas įsižeidė: 
jis manė, kad žmonėms nepatin
ka jo agitacija už Sandarą. O iš
tiesi] tai žmonės juokėsi iš jo 
tupčiojimo. -A. Yalin.

Baltinote, Md.
Komunistai neįstengė pastatyti 

b'os t e ri o kandidatu rą.—N e be • 
susikalba. — Bankrutijo lie
tuviu dirbtuvė.— Nesutiki
mai tarp kunigų ir parapijo- 
nvs.

Marylando valstijoj yia toks 
įstatymas, kad naujai bi kokiai 
partijai statant kandidatus į 
Pilies prezidentus, reikia priduo
ti 2,(100 piliečių panašų. Bet ko
munistai nesurinko tu 2,000 pa
rašų visam Marylande ir dėlto 
negalėjo Fosterį pastatyti kan
didatu. Gal manote, kad .jie 
(komunistai) nes.darbavo ir ne
norėjo surinkti dviejų tūkstan
čiu parašų? Jie labai veikliai 
rinko paiašus, nes ir man net 
irys siūlė, kad pas vašyčia. Ma
čiau taipgi ir sveta’nese vaikš
tant komunistė1 bis ir blankas 
Kaišiojant. Da toli iki Įvykins 
“proletarų” diktatūrą.

kimą negaliu daug pasakyti, nes 
negalėjau nueiti, bet kurie buvo, 
pasakojo, kad buvę juoko.

—Ęaltimorietis.

So. Boston, Mass.
Butėno ir Zidanavičiaus 

koncertai

Lapkričio 9 dkną Lietuvių 
svetainėj įvyko smuikininko 
Židanavičiaus koncertas. P-as 
Ž.idanavičia yra puikus smui
kininkas, ir publiką pilnai už
ganėdino.

Apart p. Židanavičiaus pui
kiai padainavo p-lė Grybaitė; 
prastai padainavo p-as Paura. 
Panelės Kyburiutė ir čiurliu- 
tė iš Amsterdam, N. Y., pui
kiai paskambino ant piano.

Žmonių buvo pilna svetainė, 
lik šį kartą vaikai perdaug 
didelį triukšmą kėlė; juos rei
kėtų suvaldyti.

Lapkričio 12 dieną toj pa
čioj svetainėj įvyko koncer
tas J. Butėno.

Butėnas daug geriau dai
nuoja, kaip kad jis dainuoda
vo pirma ir visas dainas jis pa
dainavo puikiai o jis m dai
navo daugiausiai (viso 1!) iri

rikaitė iš Worcester, .Mass. Ji 
buvo So. Bostono publikai nau
ja. dainininkė, bet puiki ne tik 
iš pažiūros, bet ir kaipo dai
nininkė, nes turi gražų balsą, 
lik da ne išlavintą. Bet kada 
p-lė Mitrikaitė (langiaus pasi- 
lavins, tai jai lygią bus sunku 
rasti. Ji padainavo 5 dainas ir 
visas puikiai.

Pianu akomponavo p. Vasyl 
Petrov, kuris taipgi savo už
duotį atliko labai puikiai; pas 
jį pianas šnekėti šneka.

Tad ir publika visiems artis
tams nesigailėjo aplodismentų 
ir skirstėsi nenoroms. Publikos 
buviy pilna, svetainė, apie 5— 6 
šimtai.

Da reik pastebėti, kad pra
nešimus darė “Sandaros” re
daktorius dūlys, bet kad jis 
yra prastas redaktorius, tai to- 
kis iš jo ir pirmininkas. Nega
na kad nemoka užsilaikyti ant 
pagrindų, bet nemoka nei žo
džių lietuviškai tarti; ypač kai
po redaktorius, tai sarmata ir 
da tautiškam redaktoriui. Jis 
darė pranešimą, kad F. Mar
kus, kuris buvo pažymėtas 
programe, nedainuos, nes per
sišaldo - ■ sušalo, tai vieton sa
kyti kad sušalo, tas redakto
rius sakė “sušulo”. Publika tai 
išgirdusi pasileido juokais.

—Raulinaitis.

*

Mrs. MIGHNIEViCZ-VIDIKIENE1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Saugumas dėl Taupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra -valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursą.' Atdaras dėl tau
pymų visą dieną sukatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

ISP1LDYKITE SAVO SAPNUS IR PRALEISKITE

su savo senais draugais

LIETUVOJE

‘ Prie progos da paminėsiu 
keistą nusistatymą tarp komu
nistu. Lietuviški komunistai 
kaip tik įmanydami keikė La 
Follette ir tuos, kurie rėmė jo 
kandidatūrą į prezidentus. Net 
buvo parsitraukę lapelių iš Chi- 
cagos, išleistų \Vorkers partijos.

O čekai komunistai prieš pat 
rinkimus sušaukė nepaprastą 
susirinkimą ir nubalsavo remti 
ir bąlsuoti už La Follette tikie- 
tą. Tai matyt koks nelygus 
protavimas. Matyt, kad cechų 
komunistai rimčiau protauja ir 
nėra taip šufanatizuoti kaip lie
tuviai. '

Kubsiuvių darbai čia sumažė
jo. GaM|riLavičiaiis didele kor
poracija subrankrutijo. 'Algų 
darbininkams nemokėjo po 3— 
4 savaites ir tas įvykis privedė 
prie to, kad pateko receiverio 
globai. Kas bus daroma su ta 
dirbtuvę, tai da kol kas nežinia.

« <

Parapijonys nerimauja. Buvo 
du kunigai ir jie nesutiko, kaip 
katinai vienoj stuboj. Leščins
kas tapo išėstas, o senis Lietuv
ninkas pasiliko. Bet bėda, kad 
parapijonys dabar pasidarė ne
ramus. Lapkričio 6 d. seni para
pijonys sukvietė didelį susirin 
kimą pasitarti kaip pagąsdinti 
senį kunigą. Apie patį susirin-j

doxes «>/• ioono

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

Ypatiškai prižiūrama ekskursija per Angliją

WHITE STAR LINE
Po vadovyste WICT0R P. KOLASINSKAS

Greitas, Milžiniškas, Puikus Laivas

OLYMPIC N.JŲ GRUODŽIO 6
Pasažieriai iš vakaro gali lipti laivan

Trumpa jūres Skanus Visos uždarytos
kelione per maistas. Puikus kajutes dol 2,

Angliją patarnavimas 4 ir 6 žmonių

Trečia kliasa į Piliavą $106.50 arba Memelį $107.00
Kares taksai $5 ekstra

Kreitikitės prie vietinio agento arba:

WHITE STAR LINE127«A'

Tel. Y artis 1119

Baigusi akuše
ri jou kolegiją, 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl 
ranijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
luose moterim? 
(r merginoms 
kreipkitės o ra 
4te pagelbą.

Valandos nu>
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 Ik'
9 vai. vakare.

•ei. Blvd. 81M
M. Woitkew1o 

BANLS 
AKUAERKA 

i'uriu patyrimu, 
’asekmįngai pa- 
amauju mote- 
ims prie gimdy- 
io kiekviename 
■įsitikime. Tei- 
čia ypatiŠką pri
dūrė jimą. Duodu 
įtarimus mote 
ims ir mergi 
oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. 0.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas* akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedegiomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St. ________________  . /

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th St. 
Phone Boulevard 7589

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Nohle St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

«^0R. HERZMAN“^
—I š R U S I J O S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

t Dienomis: Carai 
. J 3110. Naktj

Telefonai i < Drexel 0950
| Boulevard 4180 

8410 So. Halsted St.
Vai.j 9—10 A M ir po 8 vai. vak.
Speciai: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

k..................... ..........■ ■ —--------------

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midvray 2881 

v—..............

■ 1 11 *
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną. 
...............................4 j A >

Aš Pripažįstu Tą!
“Turiu rūkyti. Negaliu be cigare- 
tu būti ir HELMARS randu pato- t
gumą ir smagumą atsakantį troš
kimui Turkiško tabako ir jaučiu 
patenkintas ir laimingas.”/

Nėra geresnio tabako cigaretams 
už Turkišką Tabaką ir HELMAR 
Turkiški Cigaretai susideda tik 
iš gryno Turkiško Tabako^ Jei da
bar rūkote cigaretus maišyto ta
bako, tai džiaugsitės permaina į 
Turkišką.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nehižtų.

Kaip kiti, taip ir Jus džiaugsi
tės permaina j Turkiškus

f ISTAKSAVOJU VISKį, PARDUOSIU IŠ AKCIJONO^

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

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. l)rexel 2279

V - ■ .. ■—Į ■ . „■ J

Jewelry, Diamonds, Watches 
and Silvenvare

Auction Sale
Ateikite apžiūrėti dieną, 

o vakarais galite duot 
pasulymus.

Pradžia nuo 2 vai. po pietų iki 5 
po pietų ir nuo 7 vak. iki 10 v. v.

Išpardavimas tęsis kas dienų 
nuo 2 po pietų iki 5 vai. po pietų, 
ir nuo 7 vai. vakare iki 10 vai. v. 
iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainų. (Price).

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedelioj pagal sutarti
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0587

DR: MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Peter A. Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N0RTHWAY 1533
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli S’t. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kamp. Orleans
DETROIT, MICH.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
i , Telephone
; Boulevard 2160
; Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienoa Ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurią vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
• tisas: 3103 So. Halsted St., Chicafc 

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

Telefonas Boulevard 1939
| 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.

A. L. 0 A VIDONIS, mT
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afavette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
-utarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone tRooeevelt 2025

Tel . Lafayette 41415

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2i00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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WAOJIEWŪS, TOSgo.m.
i Liaudies Universitetui, veikiam! 

čiam Kauno priemiestyje. Tos 
įstaigos priešakyje stovi Dr. La-

Penktadienis, lankų 21, 1924

1789 South Halited Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription R a te si 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago.

|8.b0
$7.00
B8.00

3c per copy,

Untcred as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
)f Chicago, III., under the act of 
Vlarch 244,; 1879. K . i ’ >

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
_ .75

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, ifcskirįant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ęęn- 
irovė. 1739 So Halsted St., Chicago, 
»ll. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
/hieagoje — paitui 

Metams ......................
Pusei metų .............. —
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui ___

Chicagoje per neiiotojuei 
Viena kopija---------
Savaitei ____________—
Mėnesiui _________ ___

^uvnonytose Valstijose, ne Chicsgoje.
paltu:

Metams .......... 1700
Pusei metų ........   8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam  1.25 
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur nisieniuosei 
(Atpiginta)

\fo»ami» ..........................—___ $8.00
Pusei matų ..... -...........   4.00
Trim? mėnesiams __________  2.00

Pinigus reikia siųšti palto Money 
•Orderiu, kartu su užsakymu

Brooklyno “Laisvė” pra
neša :

“Mew Yorko pašto val
dininkai padarė kratą 
darbininkiškame laikraš- 

. ,tyje ‘Elore’, suareštavo 
redakcijos narį J. Lasseną 
ir konfiskavo užsilikusius 
laikraščio numerius 5 ir 6 
dienų šio mėnesio.

“Tame laikraštyje tilpo 
straipsnis, užvaldytas 
‘Prie ginklo’. Jis buvo tai
kytas darbininkams, jame 
išdėstyta, kad darbinin
kai tik su ginklo pa- 
gelba galės savo tikslą at-

yo. senojo nusistatymo, jogei
keikia ne kovot už įstatymi-
mus pagerinimu^ .bet tiktai šas> prof. Purgnas. prof. K. Sle.
— rengtis prie ginkluoto su- ževičius, prof. M. Biržiška, prof.

V. Biržiška ir k.
CIevelando laikraštis išreiškia 

viltį; kad;amerikiečiai neatsisa
kys paremti Liaudies Universi
tetą aukomis. Mes irgi taip ma
nome.

“Naujienos” jau labai senai ė- 'užsienių 
mė kelti klausimi*, kad pažangio
ji Amerikos lietuvių visuomenė 
remtų kultūros darbą ir kultū
ros įstaigas Lietuvoje, nes be 
kultūrinio kilimo Lietuva negali
nė politikoje progresuoti. Mums žiyreJimv° klausimų, ir kad jeigu 
todėl labai malonu, kad ir skir
tingos srovės laikraštis dabar

kilimo.
Vengrų komunistų orga

no atsišaukimas tų mųsų 
nuomonę pilnai patvirtina^ 
Taigi dabar ir “Laisvė” tu
ri pripažinti, kad komunis
tai eina visai ne tuo keliu, 
kokį rodė darbininkų klasei 
Marksas, nes jisai ragino 
darbininkus kovoti už įsta
tymus, pagerinančius darbi
ninkų būvį, ir sakė, jogei iš
kovojimas tokių įstatymų 
reiškia ne tiktai svarbų rado progos paraginti amerikie- 
praktišką laimėjimų, bet ir čius prie to paties dalyko, 
darbininkiško principo per-

Amerikos darbininkai ne
nori eiti tuo keliu, į kurį juos 
tempia “Elore” ir kiti komu
nistai. Tą parodė lapkričio 
4 d. balsavimai. Komunis
tai visoje Amerikoje kažin 
ar surinko 20,000 balsų. O 
kokią smarkią agitaciją jie 
varė! Kiek jie prakalbų at
laikė! 7 
kios savo literatūros išplati- 
no!

Amerikos darbininkai no
ri vesti savo kovą ramiu, 
įstatymišku keliu. Ir dide
lis skaičius jų jau supranta, 
kad tai kovai vesti reikia 

4 atskiros nuo kapitalistinių 
partijų organizacijos.

Sutverti tokią organizaci
ją šiandie ir yra svarbiau
sias Amerikos darbininkų

Suprantama, kad “Lais
vė” piktinasi tuo pašto val
dininkų pasielgimu ir smer
kia “reakcijų”.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

“Darbininkas” vėl grįžta prie 
temos apie santykius tarpe soci
alistų ir religijos. Jisai sako:

Lenkija, kurią nu 
piešė premjeras
[“Vi B.”] šio mėn. 22 diėną 

prasidėjo Varšuvos seimo ru
dens sesija. Jau pirmą posėdį 
priemieras paskaitė savo pareiš
kimą. Trumpai paliegęs pradžioj 

reikalus ir nurodęs, 
kad privalomojo arbitražo prin
cipo priėmimąs prisidėsiąs prie 
taikos sustiprinimo, čia pat pa
brėžė, kad tas arbitražas netu
rįs kištis į Lenkijos sienų per- 

įstosiančios į Tautų Lygą Vo
kietija ir RAisija — jos neturin
čios gauti aukštesnės vietos te
nai, negu Lenkija. Reiškia, jei
gu Vokietija ar Rusija įeitų į 
Lygos Tarybą, kaipo nuolati
niai nariai, tai ir Lenkija to rei
kalautų sau; toliau nurodė, kad 
kaip Rusija, taip ir Vokietija 
dar vis nesutinkančios su esama 
padėtim (žinoma, Lenkijos sie-

Anglijoje ne katalikai yra nil klausimu).
kitokie, kad su socijalistais ei- Po to premieras perėjo prie
na ranka rankon, bet ten so- vidaus reikalų, pirmoj vietoj pa- 
cijalistai yra kitokie. Dauge- liesdamas 
lio tautų socijalistai yra ka- kraščiuose.
liaujantys bedieviai.”
Toliaus “Darbininkas” cituo-

Kiek lapelių ir kito- ja vieną Amerikos katalikų žur- 
paduoda sekančius

Anglijos kardinolo Bourne žo
džius:

cijalistai yra kitokie.

Apžvalga
GERIAU

banditizmą rytų pa- 
Nurodė, kad kovai 

įsu šiuo reiškiniu esą kariuome
nes principais organizuojama 
nauja sargyba ir esąs paskirtas 
tam tikras delegatas su plačia 
kompetencija. Kaip delegato, 
taip ir vietos administracijos už
davinys— padėti susiorientuoti 
vietos gyventojams apie savo li
kimų. Kalbų įstatymus, ku
riuos tautinės mažumos neigia, 
premieras skaito svarbiausiu pa
grindu, ant kurio busiąs stato
mas pakraščių politikos rūmas.

tai Lenkijos 
su vadinamaisiais pa

kraščiais netenka laukti kokių 
gerojon pusėn.

SU kai
mynais ir vidaus neramumo 
priežastys nė nemanoma paša
linti. Valstybės sienų klausimą 
čia nutylėsime. Norisi tik žodis 
kitas tarti dėl to'naivumo, ku
riuo norima nuraminti tie pa
kraščiai arba teisingiau pasa
kius, norima apdumti savo pi
liečių akys, kad pakraščiai nu
rims. Pats premieras tarp kita 
ko nurodė, kad esamasis bandi
tizmas nėra paprastas banditiz
mas. Jis nors ir neverčia atvi-

“Aš Tamstą griežtai užtik
rinu, kad Darbo Partiją savo 
programe nieko prieš religiją 
neturi. Teisybė, joje randasi 
keletas kraštutinių asmenų, 
bet partija kaipo tokia nieko 
bendra neturi su (Europos) | Kaip matome, 
kontinento socijalizmu. Kas politikoj 
tik nori tapti Darbo Partijos 
nariu, tas gali tą padaryti. Iš nors atąmainų 
katalikiško atžvilgio nėra tam (Vyriausios nesantaikos 
jokio trukdymo.”

Šitie kardinolo žodžiai ne vi
sai sutinka su tiesa. Jie yra tei
singi tame, kad Anglijos Darbo 
Partija savo programe neturi 
nieko prieš religiją. Bet yra 
netiesa, kad kitos socialistų par
tijos šitame punkte skiriasi nuo 
Darbo Partijos. Yra faktas, 
kad nė vienos socialistų partijos 
programas nėra anti-religiškas. 

Minėtasai kardinolas galėjo 
šito fakto nežinoti, kadangi jisai 
gal nėra studijavęs kitų šalių so-ira^ visos kaltės ant rytų kaimy- 
cialistų judėjimo. Bet jisai, be bet iš joi ž°džių galima j^us- 
abejonės, žino, kad Anglijos/ 
Darbo Partija palaiko artimiau- teisybe,

miestų gyventojų padėtis du'sdintose temose. Iš vėlesniųjų 
kart pasunkėjo. Negeriau yra ir davinių paaiškėjo, jog paskuti- 
sodžiuj. Kad sodžiaus produk-'nių 3 metų laikotarpyje mirtim 
tai pabrango, tai dar nereiškia, 
kad valstiečių dauguma iš to tu
ri naudos. Pirmių pirmiausia 
plačiosios sodžių minios labai 
mažai ką parduoda, o pirktis 
gaus taip pat pakilusiomis kai
nomis. Jeigu žemės ūkio produk
tai pąbrangsta, tai iš to naudos 
teturės vien stambusis ūkis, nes 
jis daugiausia pardavimui ga
mina. Bet ir čia premieras ne
sidžiaugia. Ištikus nederliui že
mės ūkis psąs reikalingas pašal
pų, kurių esą išduota 30 milionų 
auksinų. Be to, esą sumažinti 
javų eksporto muitai. Visa tai 
žinoma dar labiau plečia bran- 
gymetį. Vyriausybė buvusi pri
versta sulaikyti valdininkų algų 
mažinimų. Jeigu taip— tai rei
kia laukti jų kilimo, nes kylant 
kainoms valdininkai reikalaus, 
kelt ir algas.

Nedarbas esąs labai

gumas Indijoje žymiai padidė
jęs. Taip priauglis anuo laiko
tarpiu vos 1,2%, tuo tarpu ikai 
3 metai atgal jis siekė 7%. Tai 
pasekmės baisios influenzos 
epidemijos, kuri krašte išskynė 
pastaraisiais metais virš G mi
lijonų žmonių arba kitaip sa
kant daugiau 4% visų Indijos

gy Ventoj ų skaičiaus. Viso per
sirgo įkalbamąja liga 125 milijo
nai .žmopių arba 2, 5 visų gy
ventojų.

.Didžiojo karo laikotarpyje 
gyventojų skaičius miestuose 
padidėjo nuo 9,4 iki 10,2%. Iš 
surašinėjimo davinių matosi, 
jog svarbiausiu,šio krašto gyve
nimo šaltiniu yra žemės ūkis, 
kuriuo užsiima dauguma žmo
nių. [“T”]

v šiaurys-

Kaimer j.

(Te*iny»)

Kartais norėtų daktaru būti, bet 
kunigu irgi neblogai, kartais 
advokatu, bet profesorium dar 
geriau. Jau ir vasara baigiasi, 
o jis nesusiranda amato kurį ga
lėtų mokytis. Be to, jis jau da
bar skaitomas gabiu mokiniu. 
Jis mokslą laikė tokiu dalyku, 
kuris štai pupt ir nukris jam į 

Tokia Syti. Vyras išėjo į mišką parsi- delnų pasiskyrus. Paprastu ne
įnešti pasikirtus medį. Pati nu- norėjo būti, nes tokių ir be jo 

Pramonės ir prekybos kiizio jausdama, kad vyras tikrai pa- daug esama.
darys, nubėgo į mišką ir įsilipus pasakojo, kad juos iš skurdo 
į medį laukė ateinant vyro. Kada I’ 
atėjęs vyras pradėjo kirsti, ji 
būdama medyj raganos balsu 
šaukė: “Kas varpstę kirs, to pa
ti mirs.” Vyrui pagailo pačios, šią žmdneipš'jįngviau kada pri- 
ir manydamas, kad tai, raganos vis tokių tiek, jog kiekvienam 
lemi, parėjo namo nieko ne’pešęs. ^kUtcl^iui bus priskiriama po ke- 
Pati gi išlipusi iš. medžio pirmiau liūs advokatus, daktarus arba 

kitus užtarėjus. Seniai taip ir 
žiuri į jį su nusistebėjimu, jog, 
rodos, iš jo išeis tokių stebuklų, 

visados yra/tik kada boba kai- kuriais akyndrksniu žemė persi- 
ba, tai jai velnis kyšt ir įkiša vers į antrą pusę. O jis pats 
birbynę į burną, kad daugiau pa- prieš visus taip stodavus, jog, ro 

|dos, nieks nebus už jį gudresnis, 
—Na jau juokis, juokis kol kaip gaidys skiauterę iškėlęs, 

o kaip susirgsi, reiks I Visi kaimiečiai atrodo jam mo- 
moterims stovint

—Vieną kartą, pradėjo-senis, Į bėda, kad būdamas aukštesniuo- 
apsivedė vyras tinginę pačią. |se skyriuose, neišsirenka amato. 
Kiek laiko pagyvenus išsibaigė

didelis, kraičio audimai, nebeturėjo vy- 
Bedarbių esą 100 procentų dau- ras nė kokio drabužio ir vaikš-
giau, negu atatiktų normaliems čiojo, kaip Adomas po rojų pli- 
santykiams. Valdžia bedarbiams kas. Pati gi niekados neaudė, 
padedanti ir paskyrusi 6 milio- nesiuvo, bet ėjo liežuvauti pas 
nūs auksinų. Tai išeitų ne visi kaimynes. Galų gale vyras pri- 
40 auksinų kiekvienam bedar- spyrė ją verpti, bet ji neturėjo 
biui (anot oficialinių šaltinių jų varpstės, užtai vyro prašė nuta- 
esama 163,000 žmonių).
pašalpa tai tik juokų verta.

Pirma “Vienybė” rase, kad 
Anglijos Darbo Partija buvusi 
labai sumušta rinkimuose, bet 
dabar ji pripažįsta, kad ta par
tija “laimėjo skaitliumi bal
suotojų”.

Šitas laimėjimas yra parodo
mas taip: pernai metais Darbo

, i • t i i Partija gavo rinkimuose 4,348,-
11 lininis rodosi, ^d va..- balsų, o šiemet — 5,000,000 

džia be reikalo prisikabino balsų. Be to, “Vienybės” strai- 
prie to vengrų laikraščio, psnyje paduodama 
Straipsnis, tilpęs laikrašty
je, pavojaus valstybei pada
ryti juk negalėjo.

Bet yra kita pusė šitame 
incidente. Mes nesenai tu
rėjome ginčą su “Laisve” 
dėl komunistų programo, 
kuris, pasak jos, esąs gry
nai “marksistinis”, nes jisai 
reikalaująs ir socializmo ir 
darbininkų būvio pagerini
mo įstatymų keliu.

Dabar gi pasirodo, kad 
vengrų komunistų organas 
“Elore” šaukia Amerikos 
darbininkus prie ginklo! Na, 
ar tai neaišku, kad tas orga
nas visai netiki į tai, kad. 
darbininkai gali įstatymišku 
keliu iškovoti būvio pageri-1 (protinėmis) jėgomis? 
nimą? Jeigu jisai tikėtų į 
tai, tai jisai nebūtų rašęs, 
kad “tik su ginklo pagelba”. 
darbininkai gali pasiekti sa
vo tikslą. z

skaitlinės 
rinkimų rezultatus už paskuti
nius 25 metų, ir iš tų skaitlinių 
matyt, kad Darbo Partija nuo 
1910 m. iki dabar be paliovos au-

Anglijos ti, kad bent didžiąją dalį verčia. 
' ", premieras pripa

žįsta, kad dalis kaltes reikįa 
skirti ir atkiriems administra
toriams.
kia ir tai pavadinti, kai premie
ras sako, kad naujojo delegato 
ir yietos adn^inistracijos užda
vinys yra padėti vietos gyvento
jams išsiaiškinti savo likimą. 
Vietos gyventojai bemoksliai 
valstiečiai geriau supranta savo 
likimą, negu Varšuvos didikai, 
juoba, kad visą vargą atjaučia 
kailiu. Ir jeigu tolimesnės “re
formos” eis kalbų įstatymo ir 
vykdomųjų parėdymų dvasioj, 
tai veltui laukiama ramumo. 
Nieko čia nepadės jokie “likimo 

Iš tiesų, Anglijos Darbo Pa r- aiškinimai”, jokie vietos admi- 
gana daug tija religijos klausimo atžvilgiu nistratorių nupeikimai, kol tai 

socialistų visa neina toliau negu tušti žo
džiai. Juk gen. Sikorskis taip 
pat smarkiai pliekė savo tirado
mis vietos “kacykus”, o tuo tar
pu padėtis pakraščiuose dar kri- 
tingesnė pasidarė.

sius ryšius su Europos kontinen
to socialistais. Jisai žino, taip 
pat, jogei Anglijos Darbo Par
tija priklauso į vieną organizaci
ją su kontinento socialistais, bū
tent, į Socialistinį Darbininkų 
Internacionalą. To internacio
nalo centras yra net Londone; jį, 

i vadinasi, kontroliuoja daugiau
sia Anglijos Darbo Partija!

Akyvaizdoje šitų faktų, kaip 
gi kardinolas galėjo sakyti, kad 
Anglijos Darbo Partija neturin
ti nieko bendra su kontinento 
socialistais? Tai juk yra absur-

Ji skiriasi tiktai tuo,

Kaimiečiams jis 
’ ga’ Ii iškelti Markso mokslas, kurio 

jis truputį žinojo, įvairus inte
ligentai advokatai/ daktarai, in

nugalėjimui stovįs skersai kelią 
gamybos brangumas (palyginti 
su užsieniais) ypač darbo bran
gumas, kuris brangstant mais
tui negalįs mažėti; kredito što
ko čia pat labai daug nusverian- 
ti. Su tuo kovoti esą labai 
sunku. Nors auksinas stovįs 
vietoj, tačiau niekas netikįs jo 
pastovumu. Per tai vidaus pa
skolos esančios negalimos. Vals
tybės Taupomojoj Kasoj nors ir 
didėja indėliai, tačiau didesnių 
operacijų tuo remiantis esą ne
galima daryti. Valstybė kiek 
galėdama rūpinantis kreditinių birbtų, kad daugiau nusidėtų, 
sąlygų pagerinimą, tam tikrą | 
atliekamą sumą buvusi padeju- sveikas, 
si įvairiuose bankuose, bet pri- tom pačiom
sireikus tie indėliai buvę paini- prie lovos birbti. Žiūrėk ir ma- 
ti; dabar vėl esą vilties juos pa- nasis, kol negėręs tai dar sukal- 
dėti ilgesniam laidui, nes visi bamas, o kada pasigeria, tai vi- 
pinigai neišėję, toliau, vyriatosy- są ūkį pragertų, kad neužturė- 
bč buvo nustačius mažesnes pa
lūkanas, tačiau jos, esant maža 
pinigų apyvartoje, negalinčios 
prigyti, ir praktikoj procentinė 
norma pasiliekanti labai didelė.

Užsieny paskolų gauti esą la-’smdktų vieni, — bamįbėjo storo- 
bai sunku. Tuo tarpu pasisekę' ji tetulė, o visos kitos linksėjo 
sutarti dėl 10 milionų dolerių 
paskolos. To esą maža. Bet už
sienis nepasitikįs ir nenorįs ten
kintis paprastomis palūkano
ms. Esą trys budai kreditiniam 
krizini panaikinti. Tai mokesčių 
pakėlimas, inflacija (paleisti 
apyvarton daug pinigų) ir už
sienių paskolos. Bet nė vieno 
jų išnaudoti vyriausybė nega
linti. Per tai lieką taupumas, 
visuomenės energijos įtempi
mas, išlaidų redukcija.

Taip kalba premieras 
Lenkijos vidaus reikalus, 
matome, gėrėtis lenkam^ 
kuo. Ypatingai tai, kad santy
kių pagerėjimo iš premiero pa
reiškimo nematyti, 
valstybės reikalai 
laukti patenkinimo, 
fonuos vykdymas eina homeopa
tinėmis dozomis, kad Lenkija 
neina pirmyn, jos jėgos silpnė
ja, nes pats piemieras pabrėžia, 
kad krizini nusitęsus, prasidėju
si emigracija, daugybė kvalifi
kuotų jėgų duonos kąsnio ieš- 

Paga los svetimose šalyse. Tai
yraipirmutiniais valstybės atsta
tymo metais, kai šen ir ten len
kų nusiskundžiama tų jėgų sto
ka. Jų pačiai valstybei mažti,

Pati gi išlipusi iš. medžio pirmiau 
parėjo ir laukė vyro. —- Tai, ma
tot, ne visados tie vyrai kalti, 
kartais ^moterys kaltesnės. Taip

čiau. Ant visko nusispiauna ir 
sako: “Et,, atsigėriau ir gana, 
kad vargus iš akių išvarius.” 
Bėjo jums vargus varyti, kad 
mes padarom “varamųjų.” nu-

lio motiejais.

Naiviųjų dumįmu rei-

galvas pritardamos.
—Vyrai geri tol, kol vaikų 

prigyvena, o daugiau jų ir pfedos 
atšąla.

Sutemus skirstėsi kiekviena 
savo kieman. Ligonė gi pajutu
si, kad nieko nebėra troboje, 
kymirksniu iššoko iš lovos 
pradėjo šeimininkauti.

—Padėkit man arklį išimti 
ratų, — įėjęs pakvietė bernas,

vidur-
vežte

ir

iš

apie 
Kaip 
nėra

Svarbiausi 
negali susi- 

Žemės re-

nupirkau tokią padlą, kad 
kely pavirto ir turėjau 
vežti.“ir nėra priežasties manyti”, 

sako “V.” rašytojas, “kad ji 
sustos augusi ateityje. Todėl 
Darbo Partija yra rimta fy,- 
zinė jėga.”
Vienok ir šitas “Vienybės”

rašytojo aiškinimas toli-gražik 
nėra bešališkas. Po Anglijos 
rinkimų jau praėjo 
laiko, ir dabar yra žinoma, kad nesiskiria nuo kitų 
Darbo Partija gavo ne penkis partijų,
milionus balsų, bet pusšešto mi- kad jai nereikia( arba beveik 
liono. Kam rašytojas sumažino nereikia) kovot su klerikalizmu, 
skaitlinę visto puse miliono? nes Anglijoje nėra klerikalų

Antra, kodėl jisai sako, kad partijos. O kai kuriose kitose
Darbo. Partija esanti tiktai “fy- šalyse klerikalizmas yra labai iš ir kariškos sargybos maža te
zine jėga”? Nejaugi ta partija “vajaunas” ir dažnai jisai eina bus naudos, jeigu ištisos terito- 

(nepasižymi ir intelektualėmis išvien su aršiausiais atžagarei-'rijos ima savo pAitestą reikšti
’ viais; todėl socialistams tenka tokiais budais, kaip šfmtinės

bandos, kariniu budu išmuštruo- 
tos. Negi statysi visos kariuo-

VI.
žodis išeina žvirbliu, o purei 

na jaučiu — sako priežodis. Tas 
pats atsitinka ir su žmonomis; 
užgimsta mažyčiu, jaunu, o mir
šta nusenusiu jaučiu. Ragai
šis kol'buvo jaunas, tai visi ger
bė, bet dabar, kada paseno visi 
vadina jaučiu. Pirmiaus jis nu
spėdavo ant dangaus oro stovį, 
pasakydavo kada geriausias lai
kas javams sėti, o dabar* išėjęs, 
kiek dairosi, kiek nesidairo, vis- 
vien nieko nemato:

—Pirnįjaus, vaikučiai
da jaunu buvau,

Gvildendami komunistų 
programų, mes pasakėme, 
kad reikalavimai įstatymų, 
j lagerinančių darbininkų 
būvį, tame programe yra 
grynas bliofas. Tuos reika
lavimus komunistai įdėjo į 
savo programų tiktai tam,

Visi gerai pamena, kad, susi- prieš jį kovot.
darius MacDonaldo 'kabinetui,-----------------

» Amerikos laikraščių korespon- apimsiąs 35.000 kub. metrų, iš menės Lietuvoj, Gudijoj ir Uk- 
dentai nurodinėjo, jogei tas ka- 3 aukštų, su fligeliais iki 5 aukš- rainoj, jeigu reikią ir vakaruose 
bilietas susideda iš daug gabus- tų ir rusių. Rūmai busią įrengti jos gerokai laikyti, o ir valsty- 
nių žmonių, negu painesniosios sulig paskutiniais bankų techni- bės viduj ;dar graži kasrelė turi 

kos reikalavimais. Rūmai mano- likti, 
ma užbaigti ir į juos persikelti 
iki 1926 metų. Statyba kainuos'ekonominį krizį, nederlių, brang 
3 milijonus litų. • i

valdžios, buvusios Anglijoje 
paskutiniu laiku.

Bet “Vienybei” vis, mat, ru
pi pažeminti Darbo Partiją ir iš
kelti aukštyn liberalus.

LIA U Di ES UNIV E RSITETAS 
LIETUVOJE.

. “Dirva” praneša gavusi iš Lie
tuvos kompozitoriaus M. Petrau- 

kad prisiviliojus minias; bet sko laišką, kuriame rašomą, kad 
Petrauskas, • darbųOjąsisuatvs komunistai laikosi sa- jisai.

Toliau premjeras kalbėjo apie

inetj, nedarbą, biudžetą, mokes
čius^ paskolas ir kitas Vidaus 

Gelžkelių ilgis. Pernai metais gyyenimp ądkas. Pyemiero ųu- 
nuo sausio 1 d? iki’ birželio .30 pieštas- vaizdas nork ir/gražiais 
d. visų gelžkelių ilgis siekė 882!- dažais atliktas, tačiau įspūdį da- 
525 kilometrų, o šiais metais ro labai sunkų, 
tuo pat laiku pasiekė 1.131.794 galva patvirtino, 
kilometrų, kaip matome, šiais gaminiai paskutiniu 
metais traukinių rida bendrai, brangę 100 procentų, o maistas 
padidėjo 249.069 kilom.

Vyriausybės 
kad sodžiaus 

laiku pa-

60 procentų. Tai reiškia, kad

Įvairenybes
Kiek gyvtna žmonių Indijoje.

ka- 
tai ir 

žvaigždžių danguje buvo ir mė- 
nucr užtekėdavo, o dabar nieko 
nebesimato. Mat pasenau, tai 
ir žvaigždės nubyrėjo.

Skundėsi ir vaitojo senis. Ko- 
gi jis nebus senu, kad jau jo 
jaunasis vaikas skaito sau pusę 
amžiaus. Dabar jis šukuoja sa
vo susivėlusius plaukus ir var
toja:

—Kaip gi tie ponai iškenčia 
šukuodamies kasdien, kad aš

Iš nesenai paskelbtų spaudo 
j e trumpų skaitmenų matosi 
jog 1921 metų pradžioje Indi- vos neverkiu savaitėje kurtą te 
joje; gyveno-,31.9/, milijonų: žmo
nių. Reikia pasakyti, jog su
rašymas gyventojų kalbamame 
krašte atliekamas kas 3 metai 
su visomis- smulkmenomis, ku
rias paskutinio surašinėjimo 
vaisius vos tesutalpino 24 spau-

šukuodamas. • 1• I
Ragaišienė irgi susikūprino. 

Jau tiek daug neliekaiba, kiek 
pirmiaus tarškėdavo. Sulinko 
ji, sulinko ir jos duktė.

Ragaišio sunaus sūnūs moki
nasi mokyldoje. T'ik jam visa

Galų gale Vincas virto uOnu 
Vincentu. Kada tai buvo pie
meniu, o dabar visi prieš ji len
kiasi prašydami pagelbos nelai
minguose atsitikinįuose. Jis da
bar išsirinko daktarystės amatą 
ir vaikščioja su trubele tarp li
gonių, bet kaimo žmonėms nė 
kiek nepagerėjo padėjimas, kad 
ir susilaukė naujo daktaro, žmo
nės gi pradėjo dar daugiau varg
ti, dar daugiau sirgti. Dakta
ras gi pyko ir ragino kaimiečius 
pačius dirbti, nes jįs tam netu
rįs laiko. x

Kaip pirmiaus nimžu būdamas, 
taip ir dabar dar nežinojo koks 
amatas geresnis. Nors buvo 
daktaru, nors daug gavo pelno, 
bet visgi tuo nesitenkino, jis nu
jautė, kad esantis dar kitas a- 
matas, geresnis už daktarystę, 
bet kadangi jau likimas jį į tokį 
įstūmė, tai tokiu manė liktis ir 
iki galo amžiaus. Jau pusam
žis būdamas negi pradės vėl iš 
pradžios mokytis inžinierių ar 
kuo kitu.

Tarnaites pasamdė dvi, vieną 
tarną, o kitus smulkius reikalus 
atliko laikini samdiniai. Jam 
įstabu buvo, kad kaimiečiai turė
dami turto-žemę, neįsitaiso taip 
puikiai, kaip jis.

Žemė sukus apie savo ašį, o 
daktaras apie savo turtą. Vis 
jis nepatenkintas, kad neturtin
gas, kad už jį yra kur kas tur
tingesni. Jis vis norėjo siekti 
iki to, iki ko kiti negali prieiti.

Tai taip pildėsi jo mintys: 
kuo daugiau inteligentų, tuo 
liaudžiai lengviau gyvenasi. Tas 
pirmas savo mintis užmiršo jau 
senai kaipo vaikišką kalbą, o da
bar būdamas aukštumoje negali 
pi būti vaiku, vaikiškai manyti.

Kaip gyveno kaimiečiai, taip 
ir po šiai dienai gyvena. Gabes
nieji virtę inteligentais' išlaksto ' 
po miestus, kad liaudžiai butų 
lengviau gyventi, kad darbinin- 
kųibūviai geistų: Tąipi jie? m|i- 
nė ir laukė to laiko kiekvienas 
pasirinkęs geresni amatą, nuo 
kurio gali viskas pei si keisti j 
geresnį stovį.

Tai taip kaime.... 
1924, 11-20.

(Pabaiga) .1
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

SENO TAUTIEČIO 
PAREIŠKIMAS

Tilpus Naujienose, Skaityto
jų Balsuose, mąno trumpai pa
stabai, kad tamprieji tautinin
kai visai nesirūpina VKlniaus rei
kalais, nors jie apie jį labai 
daug kalba ir daug “graudžių” 
ašarų išlieja, susilaukiau iš tau
tininkų pusės piktų priekaištų. 
Esą aš turėjau ateitį Į jų susi
rinkimą ir pasakyti jiems tai į 
ausį, kad niekas kitas negirdė
tu

išpylė visą kibirą savo pamazgų. 
Ir tai vien už tai, kad V. Ru
si nskas, kaipo vienas aukoju
sių dryso paklausti ką tautinin
kai padarė su aukomis Vilniaus 
našlaičiams (vėlesni Įvykiai pa
rodė, kad jo paklausimas .ir su- 

Isidomėjimas tomis aukomis bu
vo ne be reikalo). V. Rušinskas 

'atsiliepė ir paaiškino Laukiui, 
|kad Laukis neįspėjo ir kad jis 
nėra Senas Tautietis. Neskai
čiau tą dalyką svarbiu ir nema
čiau didelio reikalo į tai įsimai
šyti po to kaip Vi, Rušinskas jau 
atitaisė Laukio klaidą. Bet Lau
kis vis dar nepaliauja kartojęs 
savo prasimanimo ir dabar ka
da Laukis tuo savo Įtarinėjimu 
bando užtemdinti daug svarbes
nį dalykų — tautininkų pasiun
timą tik dalies aukų ir tokiais 
Įtarinėjimais bando išsisukti 
nuo atsakomybės už tas aukas, 
tai matau reikalą nors dabar pa
reikšti viešai kaip Laukiui, taip 
ir kitiems jo sėbrams, kad jų 
džiaugsmas yya visai ne vietoje 
ir kad Senas Tautietis NĖRA 
V. Rušinskas. Todėl Laukis sa
vo Įtarinėjimais tenebando to
liau temdinti svarbesnį dalyką 
ir tegul j ieško naujų būdų ap
ginti Įklimpusius Chicagos tau
tininkus.

o ne laikraščiuose apie tai 
yti (bet ką tai galėjo gelbė- 
jei ir laikraščiams spiriant 
tik dalį aukų pasiuntė?).'

Ypač jie pyksta, kad savo pasta
bą rašiau Naujienose. Rašyti 
Naujienose tų tariamųjų tauti
ninkų namuose yra baisus nusi
dėjimas, baisi herezija prieš jų 
“komišininkus” ir todėl virtau 
ir vilku avies kaily, ir vanagėliu 
ir gegute, nors šiaip tie patys 
tautininkai labai gerinusi Nau
jienoms, kada būna reikalinga. 
Naujienų pagelba, nes be Nati- 
Jienij pagelbos jie nieko negali 
atsiekti ir nuveikti (Tai parodė, 
kad ir Lietuvos korporantų mi
sijos Chicagoje, kurią. taip karš
tai rūme Chicagos tautininkai 
ii jų laikraštis, C visiškas įiepasi-1 \’v Rušinskas 
sekimas, nes tij korporantų ne
rėmė Naujienos).

Bet toliausia už visus nuėjo p.
Laukis, jų laikraščio “redak- 

rins.” Ji stuoj pasiskubino Į- 
ti, kad Senas Tautietis yra 

kitas, kaip p. V. Rušins- 
ant V. Rušinsko

B(/to kadangi Laukis taip 
garsiai reikalavo $100 iš V. Ru
činsko, tai gal jis dabar teiksis 
kuogreičiausia priduoti kur rei
kia savo $10 ir atsiprašyti V. 
Rušinską už bereikalingą įtari
mą.—Senas Tautietis.

nėra Senas 
Tautietis ir tuo slapivardžiu pa
sirašo visai kitas asmsuo.—Red).

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogenausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.

PERGALEKIT SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė
site' džiaugtis savo sveikata.

SCOTTS EMLLSION
yra stiprus maitinantis tonikai kuris suteikia stiprumą. 
Jis yra maistas ir gyduolės su kurio pagelba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo 
vartokite Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

AR JUS UŽSISAKEI SAU ANGLIS?
JUMS NEREIKIA ATEITI PAS MUS

Kad užsisakius sau anglis. Mes turime 
dų telefonu. Kuomet pašauksite telefo
nu, musų trokas .atveš jums anglis tuo.- 
jau. Jei jus nenorite telefonouti, tai pa
rašykite atvirutę.)
Mes pristatome bile kokias anglis, bi- 
le kur. J

Mes turime tik geriausias anglis ir 
musų kainos yra prieinamos

Pocahontas mine run . . . $8.00
Franklin County

Lump $8.25$8.00
$8.00Nut 

d Mes galime užganėdinti jumis 
j ST. CLAIR ODAI & MATERIAL 00. 
fi|2437 So. Loomis St. CanaI: 5534-5536

21-56

G ar sinki t ės “Naujienose”

Miltvaukee and Ashland Avenues

VAnuNv OVERKAUTAI
Galva ir 
Pečiai

Augščiau kiekvieno over- 
kauto vertėje Chicagoje, 
tai yra puikus rūbas ap- 
kainuotas rytoj tiktai $35. 
Iš priežasties pasivėlinu
sio sezono, mes galėjome 
nupirkti tokius rubus pi
giau negu normalė jų kai- 
nana. Čia yra visi styliai 
— visi overkautai silki
niais pamušalais, ekspertų 
siuvėjų pasiūti — dėl že
mų, storų, augštų, jaunų 
ir paprastų inierų — ge
riausi verte sezoninių 
(.verkautų — išpardavi
mui rytoj pas CONTI- 
NENETL

Kiti Overkautai iki $75.00

VYRU IR VAIKYNU

Vyrai! Jauni vyrai! Jei jus manote pirkti 
gerą 2 kelnių siutą, būtinai pamatykite tą ne
paprastą vertę — grynų , vilnų materiolas — 
puikiai pasiūti ir gerai pritinka —• viena arba 
dviem eilėm guzikų modeliai — PAPRASTA 
KAINA $35 IKI $45.

Rytojaus išpardavimas

50

s®

10111'liill!!!

Lietuvon ant
' ‘.pi A? 1 ■ ‘

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio- 
nėję kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
i skalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija'1 važittčja didžiau- 
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka-

• ledas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms.
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais. ‘ <

NAUJIENOS
1739 SOUTH KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.

ŠEŠTADIENIO 
NAUJIENOS 
Dabar užima Nedėlios Naujieną vietą ir galima prienu- 

merouti skyrium nuo dienraščio 
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50;
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25 
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, eilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar į tokias vietas, kur dienraštis negali 
reguliariai pasiekti. >
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šį kuponą:

KUPONAS
NAUJIENOS, 

1731* So. Hobted SI 
Chicego, III.

šiuomr siunčiu .$ 
sekamu adresu:
Vardas Pavarde .

Adresas

Siuntėjo

Adresas

Data

ir meldžiu siuntinėti šEŠTADIElilO NAUJIENAS

,Vardas



NAUJIENOS, Chicago, m. Penktadienis, lapkr. 21,1924

CHICAGOS
ŽINIOS

rakandu®, išėmus gasinį pačių. 
Parėjęs namo jos vyras ir ra
dęs visus rakandus išvežtus, 
jis atsukę gasą ir nusižudė.

Reumatizmas SVARBUS PRANEŠIMAS

OPEROJ

Ateinančią savaitę Chicagos 
didžiojoj Civic operoj, Audito
rium teatre, bus statomos šios

John Calandriello, 21 m., 
I84j Federal St., iš nusimini
mo, kad visi kiti nariai jo šei
mines — tėvai, broliai ir se
serys gryšta į Italiją, į kurią 
jis nenori gryšti, pasiėmė, šau
tuvą ir visai šeimynai vakarie
niaujant nusišovė.

INTERNATIONAL 
MUSIC STORE

operos:
Sekmadieny po piet — Verdi 

“Aida,” dalyvaujant Raiša, 
Lenska, Marshall, Formichi ir 
baletui.

Pirmadieny — “Thais”, da- 
lyvaujant Mary Garden, Moji- 
ca, Seliava rz.

Antradieny — “Cavalleria 
Rusticana” ir “1 Pagliacci,” da
lyvaujant Raiša, Perini, Claes- 
Meus, Piccaver, IVfrere, MeC.or- 
mic, Ansseau, Rorniiclii. Stan- 

bury.
'Trečiadieny - - “Perlu ^ve

jai” (paskutinį kartą), daly
vaujant Parėto, Rimini, Con- 
treuil ir dideliam baletui.

Ketvirtadieny — “Tanhau- 
ser”, dalyvaujant Forrai, Van 
Gordon, Lamont, Schvvarz, Kip
rus ir dideliam baletui.

Penktadieny — “\Verther”, 
dalyvaujant Mary Garden. Ifc- 
len Freund (deniutas). Ans
seau, Kipnis.

Šeštadieny po piet — “Tos- 
ca,” dalyvaujant Muzio, Pic- 
caver, Stabile.

šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — “Samsonas 
ir Delilah,” dalyvaujant Van 
Gordon, Marshall, Formichi, 
Contreuil ir dideliam baletui.

Sportas
POžfiLOS-BANCEVIčIAUS 

RISTYNIŲ ATGARSIAI.

“Naujienų” No. 276 Sporto 
Skyriuje K. B-nas rašo netiesą 
apie Požėlos ir. “drapiežno dzū
ko” ristynių pasekmes. Požėla 
nebuvo nuvargęs iv neatsisakė 
ristis toliau, bet “drapiežnas 

dzūkas,” gelbėdamas savo kaili, 
bėgo šalin.

—Sporto Mylėtojas.

BR AZ AUSK A S TRE NIRUOJ A•
SI SU SHERRY.

Brooklynietis Brazauskas yra 
pasiryžęs paguldyti Karolių Sar- 

ipalių. Prie to jis rimtai rengia
mi. Jis kas dien treniruojasi su 
paskelbusiu ristiku Cherry, ku
rio net Ed. Lewis bijosi.

Taigi Sarpaliui teks gerokai 
pasipurtyti, kad atlaikius chiea- 
giečių garbę.

POŽĖLA RISIS SU N. BIHUN

Visi seni skaudėjimai greitai 
prašalinami, suteikiamas 
tikras palengvinimas.

(’ždčkit švelniai Sioan’s ant 
skaudamos vietos. Tuojau jis 
pasiųs šviežų gryną kraują 
per skaudamus sąnarius ir 
muskulus. Jus pajausite ma
lonų šiltumą, paskiau — urnų 
palengvinimą nuo skausmų. 
Pas visus aptiekorius — 35 
centai.

Sloan'sLiniment
— Prašalina skausmą!

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

1924

Nauji Tru-Flt Akiniai 
DYKAI Išbandimui

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei vie

no eento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrų pritaikymų ar 
ba nerokuosiu jums nieko.
Aš pertikrinau daugiau 

kaip 200.000 vyrų ir mo- 
ten), kad mano dideli "True Vision akiniai,

Chiropractic The Master 
Raktas Kurip Atidaro 

Duris j Sveikatą

SPINE O

SUIRIMAI bile vieno* 
sekančių dalių gali pa
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:
—'SMEGENŲ 

AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGTLĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
’LONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ
.YT1N1Ų 

SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

MUŠEIKŲ KARAS ATSI
NAUJINO.

U/.pereitą naktį policija rado 
nuša uią prie 2832 Princeton A v., 
ėlej, nepažystamą italą, turtin
gai pasirėdžiusį ir pasipuošusį 
deimantais. Neužilgo, už keliu 
bloku, prie 2612 \Vells St., ras
ta labai sumuštą italą, kuris at
sisakė pasakyti kas jis yra ir 
kas ji sumušė, vien pareiškė, kad 
draugai juo apsirūpins.

Manoma, kad tai yra atsinau
jinimas karo tarp mušeikų, gal
būt turintis užpakaly savęs ne
sutikimus dėl munšaino. Spėja
ma, kad gal viena šaika sumušė 
tą italą, o pastarojo draugai nu
kovė vieną iš priešingos saikus. 
Bet nieko tikro negalima pasa
kyti, kadangi sumuštasis tyli.

Ateinantį panedėlį Karolis Po
žėla susikabins su rusų čempio
nu Nich Bihun, kuris sveria 205 
svarus. Risis jiedu greko-roma- 
nų stiliumi. O greko-romanų 
stiliumi Požėla nebijosi ristis no 
su vienu.

'Tiesa, rusas yra tvirtas vyras 
ir smarkauja. l>et kai Požėla ji 
pamėtys, tai jis supras, jog ir 
mažas akmuo gali didelį vežimą 
perversti.

Ristvnės ivvks \Valsh’o sve-1
* * . I

tainėje, kampas Noble ir Emma 
gat. (netoli nuo Mihvaukee Av.)

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

............ 1 ■■■!.■■ . ■■ UI—... ..M Į I «I

Ar jus žinote, kad
Lenkų valdžia nesenai deporta

vo iš Vilniaus Lietuvon p-lę Za- 
veckaitę ir Budreckailę. Jos buvo 
prižiūrėtojos lietuvių vaikų prieg
laudos Vilniuje. Ar jus žinote, kad 
Ilehnar Turkiški cignretai turi 
gardžiausį tabaką, jis yra 100% 
grynas Turkiškas tabakas. Miliū
nai rūkytojų *permainė į Turkišką 
tabaką, tai tur būt yra priežastis.

Pianą, Cohimbia Grafonolų. 
žinote, kad Columbijos Grafo- 
nolos ir rekordai yra geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun- 
čiame į visas Halis Suvienytu 

Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbamė visokius muzikalius in
strumentus. Parduodame ant 
lengvą išmokėjimų.

International Music Store
1722 West 47th St, 

CHICAGO, ILL.

l’hone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.

lllilIlHlllllllllilIlIlIlIM
Jau atėjo Kultūra No. 10. 

Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Romai su Fordais.

Per pastarųjų keletą savaičių 
Bridgeporte įvyksta tokie atsiti
kimai. žmogus eina gatve, pri
važiuoja Fordas, iš kurio iššoka 
keli vyrai, apsvaigina praeivi ir 
Įsitempę mašinon nusiveža api
plėšti, arba jie tai daro tuoj ant 
vietos.

Pereitą sekmadienį ]x> vienuo
liktos • valandos vakare, prie 32 
ir Emerald gatvių, taipgi buvo 
užpuolė tokiu jau budu tūlą pra
eivį, kuris atvykęs i.š 18 gatvės 
apielinkės pas savo brolį, ir ka
da jis gryžo namo, jam padary
tas užpuolimas. Laimei jo, kad 
arti buvo žmonių, kurie jam ge
rokai surikus atbėgo pagelbon. 
žmogus su prakirstu antakiu ir 
prismaugtas, bet nespėta apiplė
šti.

VVilIiam Finley, 1644 Bloom- 
ingdale Rd., tapo .areštuotas 
už užmušimą Harry G. Dodd iš 
St. Laouis. Jų automobiliai su
sidūrė Jackson bulvare, delei 
to iškilo barnis ir Finley kir
to į galvą Dodd tiek smarkiai, 
kad tasis sukrito ir neužilgo 
pasimirė ligoninėj. Finley' bu
vo pabėgęs, bet v ištiek polici
ja jį sugavo.

Mrs. Louis Fredericks jau 
senai pametė savo vyrą, bet 
ji vistiek sugryžo į jo namus 
Forest Parke ir pasiėmė visus

r UEUVBKAS HOTEUS nau? 
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl darbi
ninkų apsigyventi, vyrams ar
ba moterims; su valgiu arba be 
valgio $3 ir $4; 58 j savaitę su 
valgiu.

PETER GADKIKO,
1606 So. Halsted St. i

Paikų* Shell 
rėmai pagra
žina veidų. 
Nesiųskite nei cento aš uz»..u..u jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. I 
Kitholz Spectacle Co., Dept. I’’.L. 204 I 
1402-64-66 W. Madison St., Chicago, III

Atsiųskite man pon 
10 dienų DYKAI 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$8.98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti. 
Vardas ......................... Amžius...... .  |
Pašto Ofisas .........................
Gatve ir numoris .........
Box No ................. K !•’ I>

ą akinių dėl Į 
IŠBANDYMUI. |

State I

... .          BU 
eražiaifl skeli rėmais, yra puikiausi ir Btiprinusi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos juęu 
akis, praSalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mų. Afi tik reikalauju atsiųsti savo vardo, adre
sų ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir .pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos Šviesoje ar 
prie Įtampos. . •

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugražinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupo- X>on«i tuoj utį. i n i ar u X

Valkus fcjolcl fillcd antautnai nesužeis labiausiai minkštu ausu

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted fSt.
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PRANEŠIMAS

=■ Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yfa reikalas jus, 
motinos! PrižiurOkit juos rūpestingai. Pridabokite kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. ‘Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambįno—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaua. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iŠ laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y

EXTRA DIDELIS BARGENAS'l

I U.
štai jus turite TIKRAI-' DIDELI BARGENĄ, kurio jus niekuo

met neturėjote savo gyvenime! Pažiūrėkite gerai į šį paveikslą ir 
apkainuokite vertę TŲ VISŲ 50 GRAŽIŲ ir BRANGIŲ DALYKŲ. 
Jų vertė yra $35.00, bet mes'pasiūlome juos beveik DYKAI, tai yra 
tik už $10.95, Visi šitie dalykai yra geriausios rųšiesi ir ilgai devešit. 
Mes tiktai Meni galime duoti tokius i bargenus, ne.s mes perkame ta- 
vorus tiesiai iš dirbtuves* Jei jums patiems ir nerėkia tų visų da
lykų, jus galėsite kam nors duoti /kaipo gerą Kalėdų, gimtuvių arba 
kokiame susirinkime dovaną. Tuo budu jus sutaupysit daug pinigų 
ir laiko. Jei jus nebūsit užganėdintas ir atsiųsnte atgal visus tuos da
lykus j 10 dienų, mes sugrąžinsime jūsų pinigus. Dalykai yra sekami:

Gražus Miniature sieninis laikrodis, artistinio išbaigimo ir spal
vuotų išmarginimų. Gražus vyrų paauksuotas lakrodelis, naujas plo
no modelio, auksines rodykles, gerai eina, ir gerai laiką rodo. Užsu
kimas yra apsaugotas, kad nepersukti. Gražus sidabruotas stalo se
tas 26 šmotų, tai yraG peiliai, 6 šakutes, 6 valgymu? šaukštai, 6 arba 
tiniai šaukštukai, T sviestui peilis, 1 cukrinyčia. Gražiai išmarginti, 
gražiais kraštais ir puikiai išrodo,. Du kalnieriij guzikai, Autama- 
tiška cigamyčia, Paauksuotas žiedas, marškinių sagutes, skareles 
špilka KakloraišČio sagutės vertes $1.50, Plaukti Kliperis vertes $3.00, 
paauksuotas peiliukas, Kalnieriui špilka, šukos, Operos stiklai, verti 
$2.50* Tool Kit, su nikeliuotu koteliu prie kurio galima pritaisyti me
talinį slot dėl 5 įrankių kuriame yra: Screw Dnver, Reamer, Skylių 
grežikas, Yla, Atkorkuotojas, Razorgaląstojas, paauksuotas lenciū
gėlis, Namų Patescopas ir 50 žingeidžių paveikslėlių kuriuos galit ma
tyti natūraliai padidintus, kaip gyvhs. Bilt| Fold, Kišeninis Razor 
su 3 blekutemls, Kišeninės Žirklės, Maišelis. Viso 50 daiktų.

NESIŲSKITE JOKIŲ PINIGŲ Iš KALNO, iškirpkite Sitį ap
skelbimą ir atsiųskite mums su 75 centais už persiuntimą, oi u# ta- 
vorą, $10.95, jus užmokėsite savo namuose. Paskubėkite ir siųskite 
savo orderį tuoaju, nes tas pasiūlymas tik trumpam laikui.
GRAND NOVELTY CO„ 1723 N. Kedzie Avė. Dept. 43, Chicago* IU.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, tuiji 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Rook Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

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

-..........................................—

Siuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkčs, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po mnn. 3327 
S. Halsted St., dabar persikėlė į 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresni patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškinu 

Ii rengta.
The New City Pharmacy

John Malakauskas, sav.
3430 S. Halsted St.. Chicago, III.
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Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

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

Telephone Lafayette 4543 
v......... ................... .... z

Naujas!
Puritan

Hop- 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Kops 
Nereikia virinti

Didelis F A 
3 Svarų 1} Tf (* 

Kianas V ' ' V

N aujienu

Koncertas
Nędėlioj,
Kovo 8 d., 1925

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj

Prašykit jūsų groseminko
■ - 1

6822 mirčių nuo whoop-
ing“ kosulio

Whooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių į vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyduolių nuo vvhooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bet pagelbą galima suteikti ir ligą 
galima siitrumpinti. Keletą lašų 
l)r. Drake’s Glessco greitai praša
lins nors ir didžiausi kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
rių su pilna garantija užganėdini- 
mo — 50č. butelis.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryai didelį smagumų 
pats sau, savo gimininu ir drau
gams au kuriais ausiraiiniji Ir 
greičiau galėsi paraiyti laiikų ar 
ką kitą, negu su ranka. Gariau- 
tia, parankiausia ir dalikatniauaia 
maiinėlą au lietuviikomis raidimla 
pasaulyje. Galima ir angiiikal ra- 
lyti. .

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III,
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Lietuvių Rateliuose
L. S. J. Lygos lavinimus 

susirinkimu atidarymas

J. J. Stankus Raganiui išrodė 
skyrių, visą studiją ir jos įtaisymus, ku

šle skyriai: Kauno naš- rie yra vėliausios mados. Pa- 
rankdarbiai, 
rankdarbiai, 
ir biznierių

Kalbos, dainos, šokiai 
kava ir užkandžiai 
vakaro programą.
jaunimas yra kviečiamas da
lyvauti Lygiečiu lavinimos 
susirinkimuose

žaismės, 
sudarys 

Chicagos

bazaro, paaukodami kokių nors 
dalykėlių į kurį nors 
Bus gi 
laičių 
moterų 
darbiai 
dalyku

Kurie prisidėdami 
kurio skyriaus,' i 
siųskite
32-16’ So.; Halsted St. 
siunčiant, čekius 
du *1’. Balickienė,:

Amerikos veikslai, kuriuos p. J. J. Stan- 
vyrų rauk- kus yra jau nuėmęs yra labai ge
stui ukautų ri.

Pats p. J. J. Stankus, yra ma
lonus ir simpatingas žmogus. Jų 
studija randasi prie 3202 S. Ilal- 
sted gatvės.

i prie bile 
rankdarbius 

Valančauskienei, 
inigus 

rašykit var*- 
. antrašu M.

Nuosavybes pardavėju sąryšis,

—Narė.
L. S. J. Lyga, tai centras 

Chicagos pažangiojo lietuviško 
jaunimo. Į ją yra susispietę 
gana gražus būrelis gabaus ir 
(langiaus klasiniai . susipratu
siu jaunimo abiejų lyčių. Per 
savo keletą metų gyvavimo ly
ga yra nuveikusi nemažai nau
dingo darbo. Savo parengimais, 
išvažiavimais, sportu, moksliš
komis paskaitomis, 
mis ir t. p. lyga yra 
pusėtinai smagių ir 
valandų kaip savo 
taip ir pašaliniams.

Iš visur ir apie viskį
Kas (ai galėjo būti, ar lietuviai 

žulikai?

Nesenai iniciatyva p. St. Dar
gužio tapo sutvertas “Real Esta- 
te” bąidavėjų sąryšis Bridge- 
porte. ' Ant kiek tas pagelbės 
jiems, suriku pasakyti, tik yra 
pažymėtina tas, kad dabartiniu 
laiku jie yra didžiausi konkuren
tai vienas antram. Pagyvensim 
pamatysim.

J. Dun- 
ir Eme- 
žmogtis, 

gerai atrodantis 'įr' mokantis sa
ve laikyti džentelmanu, ir pra
dėjo pasakoti sekamą istoriją. 
Girdėjęs, kad p. D. duodąs lek
cijas smuiko, o jis ką tik atvy
kęs iš kasyklų apygardos, kur 

organizuoti lietuvišką jaunimą, jis palikęs šeimyną ir nulys, kad 
kelti jų klasinę sąmonę, 
tiems mokintis ir kitiems 
gelbėti pažinti savo klases 
kalus: apsipažinti abelnai

Pereitą savaitę pas p. 
dūli, gyvenantį prie 32 

Iratd gatvių, atėjo tūlas Ihskusuo-I...... ; ■
suteikusi 
naudingų 
nariams,

Visi scenos mėgėjai šaukiami.

Atsišaukimas kviečia rinistus 
laikraštį remti moraliai ir jį 
skaityti ir platinti. Laiškas 
.ikosi priimtas.

Perskaičius laiškus 
duodami <si 
misijų pranešimai, 
bei prakalbų rengimo; komisi
ja, susidedanti iš P. čiapo, J. 
Jakšto ir Kemėžos pranešė, 
kad nesurengė nė prakalbų, ne 
diskusijų, nė prelekcijų, ■ nes 
oereitą mėnesį dar pėr šiltas 
>ras buvo, o kuomet šilta, tai 
publika nesilanko į svetaines; 
bet dabar greitu laiku bus su
rengta', tik tėmykile laikraš
čiuose kvietimus į musų pa
rengimą. Politinių kalinių šel
pimo komisija, Druskis, prane
šė, kad jis į tarptautinį Chica- 
ijoj to fondo narių suąiijinki- 
ną nenuėjęs, lai nieko nežinąs 
r jokio pranešimo netųrys, Už 
vakaro rengimo komisiją at
skaitą išdavė M. Butvilas. Pel
no vakaras davė $40. Iždinin
kas pranešė, kad parių mokes
čių skyriui centras prisiuntė 
j>56.

buvo 
kyriauk įvairių ko- 

Apšvietos

“gerbūvis greitai pa- 
visgi darbai, ir “gėr- 
netik nesigerina, bet

K

pa- 
pa- 
rei-
su

moksliškais klausimais, žodžiu, 
išmokti išmintingai ir blaivai 
protauti, kad tapti’, geresniu, 
naudingesnių žmogumi ne tik
tu sau, bet.sykiu ir visai drau-

Visi Chicagos lietuviai — sce
nos mylėtojai, yra kviečiami ant 
ateinančio pirmadienio į Mildos 
svetainę, kaip 8 vai. vakare, su
sipažinti su p. J. Vaičkų ir jo 
vaidylomiš ir apkalbėti įkūrimą 
nuolatinio lietuvių teatro Ame
rikoje, J. Vaičkus mielai sutiko

p. Dundulis apsiimtų mokyti jo tame susirinkime dalyvauti ir su 
vaikus, žinoma, kada jis parsi
trauks savo šeimyną iš “mainų.” 
Pakalbėta, sutarta ir apsiimta. 
Už poros dienų ir vėl ateina tas 
pats džentelmanas ir jau prašo, 
kad p. Dundulis eitų su juo kar
tu pamatyti jo vaikus-busian- 
čius studentus. Dundulis apsi- 

j rengė prastais rūbais, nesiėmė 
nė pinigų su savim ir jie keliavo 
džentelmano nupasakotu adresu, 
prie 30 ir Halsted gatvių — tos, 
pačios vietos ir namo, kur kadai
se buvo “Aušra.”
vykus; .'džentelmanas pasisakė, 
kad jis pamiršęs savo moters 
prasimą išpildyti — nupirkti 
duonos ir kalba bet neina vidun. 
Pasirodo bestovys diktas, auga
le tas žmogus. Jis irgi prisiarti
na prie besikalbančiųjų ir pra-lygiečiai dar su 

ir pasišventi- 
savo 

pada- 
cenlru 
jauni-

Kad lavinimos ir švietimus 
darbas butų . sėkmingas, lyga 
turi tam tikslui lavinimosi sky
rių, kuris rengia paskintas iš 
gamtos ir visuomenės mokslų, 
laiko diskusijas įvairiais darbi
ninkų gyvenimo bei jų veiki
mo klausiniais. Energingai ir 
sutartinai lygiečianis veikiant, 
organizavimo ir švietimo dar
bas buvo gana sėkmingas.

šį sezoną
didesne energija 
nm yra nusitarę varyti 
darbą pirmyn, taip kad 
ryti Lygą didžiausiu 
1 i e t u visk o p r og r c s w i š k o 
m o Amerikoje.

Penktadieny, lapkričio
8 vai. vak., Raymond Chapel 
svetainėj, 816 VV. 31 St. įvyks 
Lygos lavinimosi susirinkimų 
atidarymas. Vakaro programas 
bus gana žingeidus ir užiman
tis. Visi lygiečiai, taipjau ir 
pašaliniai yra kviečiami atsi-

Džentelmanas paklausia ar jis 
nekalbąs lenkiškai: nepažysta- 
mas^atsako, kad7 jis esą^- slavas 
ir ką tik atvykęs iš kito miesto

Apšv. Komiteto pirm.,
P. F. Budrik

Lietuvos našlaičiai
Kalėdos jau artinasi. Kiek

vienas stengiasi atminti savo 
mylimuosius draugus ir perka 
visokias dovanas. Laiki 
rašo: “Siųskit litų savo 
nėms ant Kalėdų, nes
brangesnės dovanos už litus, 
ypač nu vargiu toj Lietuvoj. Vi
si laukia, ką parsiųs iš Ameri
kos mylimieji draugai ar pa-

gimi
nė ra

Bet Lietuvos našlaičiai ne
laukia, nes jie žino kad nėra 
kam apie juos rūpintis ir ne
sitiki dovanų. Todėl nors mes 
amerikiečiai parodykime tiems 
vargstantiems našlaičiams, kad 
mes jų neužmirštame, pasiųs
kime jiems nors kiek litų ant 
Katodų. Tą galime padaryti 
prisidėdami prie Chicagos Ko-; 
luiteto Lietuvos Našlaičiams 
Šelpti rengiamo bazaro, kuris 
įvyks gruodžio I, 5 ir 6 d.d. 
Haymond Čhapel, 816 \V. 31 
St. Labai meldžiame, kad pri- 
sidetumėl prie surengimo šio

dideliu džiaugsmu, sako, patik 
siąs Chicagos scenos mėgėjus.

Į šį susirinkimą yra kviečiami 
visi lošėjai, režisieriai, rate 1 ie
čiai, dramiečiai ir taip scenos už
tarėjai. Manoma, kad j šį susi
rinkimą atvyks musų seniausi ir 
jauiausi yaidylos. Nors jau bu
vo mėginta keletą, kartų tokius 
susirinkimus šaukti, juos šaukė 
p. Vitkauskas, p-lė Babickaitė, 
K. Urbaitis, visi buvo sėkmingi. 
Visuomet visi Chicagos vaidylos

čia jiems at- susirinkdavo iki vienam, bet ne
ilgam laikui, nes nemokėta jų 
palaikyti. Dabartiniu laiku p. 
J. Vaičkus mano tame susirinki
me nu rodyti galymybę Dramos 
Teatro Amerikoje. žingeidus 
dalykas ir visi chicagiečiai tuo- 
mi užinteresuoti ir jeigu p. J. 
Vaičkus sugebės, o sugebėti, 
kaip tokiam žmogui, kuris tiek 
daug organizatyvip. darbo padė
jęs Lietuvoje, Pas mus
yra spėkų, tik mums reikia gero

į ir čia jleško tūlo žmogaus, ku- organizatoriąuSj kuris mokėtų 
riam jo tėvas skolingas $15,000; palaikyti scenos mėgėjus grupė- 
todel jis atvykęs atiduoti pini- je. Taigi įvykęs toks susirinki- 
gus. Jis davęs kokiam tai vai- mįas galės spręsti ir tverti, daly
kui dešimtį dolerių, kad tas nu
rodytų jam adresą, bet vaikas 
paėmęs tą dešimtį dolerių sėdęs 
ant dviračio ir dingęs. Klausia, 
ar p. Dundulis su džentelmanu 
nėra matę vaiko, važiuojančio į 
dviračiu. Tie atsako, kad ne. 
Tuomet tas slavas ištraukia iš 
kišeniaus didelę mašną su pini
gais ir rodo, kad jis turi labai 
daug pinigų, jam esą reikalinga 
kur nors dingti į viešbutį ant I 
nakvynės. p--- 1
Dundulis su džentelmanu, nuro- labai džiugina ir jie dabar įle
dytų gerą viešbutį dar jis ga- mato jokių kliūčių savo darbui, 
lys net ir su taxi važiuoti. Iš- Vieni mano aukoti pianus, kiti 
traukia iš apvalkalo kišeniaus aukoja kėdes, treti perka aukso 
kelias saujas auksinių pinigų ir 
sakąs, kad jis nurys mainyti ant 
popierinių, bet dabar bankai už
daryti, tai jam kitur nemaino. 
Jis davė kelis auksinius pinigus 

jlžentelmanui kad jį palydėtų jie 
|iki 31 gatvės, paimti taxi ir va
žiuoti su juo viešbutin. Sutar
ta, padaryta. Džentelmanas 
kursto Dundulį, kad ir jis neat
siliktų, nes tas slavas turi daug 
pinigų ir jis gerai gali jiems ap
mokėti. Priėjo prie 31 gatvės. 
Ir jau čia vėl jis rodė daug pini
gų, bet jau reikalavo, kad džen
telmanas su Dunduliu jį vežtų 
ne su taxi, bet gatvekariu. At
ėjus 31 gatvekariui jis greitai į- 
šok-j gatvekariu, palikdamas 
džentelmaną su Dunduliu ant 
gatves. Tuomet džentelmanas 
prašo, kad Dundulis palaukt# 
kol jis nupirks duonos savo šei
mynai. Dundulis laukė apie va
landą laiko begrįžtančio džentel- 
mano su duona ir nesulaukė.

Nieks, nei pats p. 
nemoka išaiškinti 
Džentelmanas gerai 
kalbąs lietuviškai.

Visas šis keitas įvykis atrodę 
į gudriai sutaisytą žulikystę. 
Naujas fotografas J. J. Stankus, 

čia Bridgeporte nesenai atsi
darė fotografas p. J. J. Stankus 
kompanijoje su p. J. Ruku savo

ti ką tokio pozityviu ir ypatin
gai bus proga susipažinti su Eu
ropos teatru bei scena.

Lietuvių Auditorijos atidaryimas

Ant kiek jau girdima, Chica
gos'lietuviai turės progos pama
tyti ir pasidžiaugti, pasišokti 
nuosavoj Auditorijoj, gruodžio 
27 dieną.

„ k Dar plaukia aukos ir rendos
Prašo, kad tie du, pinigai, taip kad tas komitetus

bonus.
Kėdes perka aukotojai nuo 

$2.75 iki virš $4.00. Kurie nori 
aukoti kėdę, gali kreiptis į Lie
tuvių Bendrovės ofisą, 840 \V.

šiomis dienomis Aušros Spau
dos Bendrovė parsitraukė savo 
krautuvei! daugybes naujausių 
lietuviškų rekordų giamafonams 
ir volialių pianui. Turi specia
lius kataliogus, — reikalaukite.

—Raganius.

Kriaučių Unijos 269 lie
tuvių skyriaus susi-' 

rinkimas

Dundulis 
to įvykio, 
ir dailiai

Penktadieny, lapkričio 14 d., 
Unijos svetainėj, prie Robey 
ir North gatvių, įvyko Rubsiu- 
vių Unijos 269 lietuvių sky
riaus susirinkimas. Susirinkimą 

ir tvarką vedė sky- 
M. Butvi
le priimti

atidarė 
riaus pirmininkas 
las. Buvo skaityti 
pereitų >skyriaus ir pildomosios 
tarybos susirinkimų tarimai? 
Po to sekė laiškų skaitymas. 
Buvo prisiųstas laiškas 
Chicagos unijų 
“New Majority”, 
Chicagos Darbu

prezidentu republikoną darbo 
žmonių 
gėrės,’ 
būvis” 
dar eina prastyn.

Po visų komisijų raportų ir 
pranešimų liko nominučta nau
ja lokalo valdyba sekamiems 
melams. Tapo nominuoti visi 
valdybos nariai, išskyrus biz
nio agentą, kuris yra renka
mas atskirai ir kitokia tvarka.

Kaip visiems lietuviams rub- 
siuviams yra žinoma, per pa
staruosius kelis metus lietuvių 
ACW. rubsiuvių unijos 269 
skyriuje, padedant valdybai,! 
buvo keliami ir organizuojami 
politinių partijų frakciniai ki- 
virčiai (nors unija yra vien tik 
ekonominė organizacija) ir 
daromi užsivarin ėjimai vienų 
prieš kitus. Tie k i virčiai, peš
tynes ir šiurkštus dabartines 
lokalo administracijos laike lo
kalo susirinkimų apsiėjimais 
su ne komunistais ir pravar
džiavimas narių, atgrąsino di
džiumą narių nuo lankimosi į

ELZBlETA STRAZDIEN Ė
Mirė lapkričio 19 d., 1924 m. 
vai. ryto, 38 metų amžiaus. 

Kilo iš Kauno rėd., Panevėžio 
ap., Vabalninku parap., Lamokų 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 19 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
dukrelę Veroniką 17 m., taippat 
paliko 2 broliu Jurgį ir Joną 
Aukštikalnius Amerikoj ir vieną 
brolį ir seserį Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 3544 So. 
Lovve Avė. Laidotuvės įvyks 
lapkričio 22 d. iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sieną.

Po pamaldi} bus nulydėta į 
šv. Kazimiero^‘kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose.

Nubudę
Vafonika dukrelė ir broliai 
Jurgis ir Jonas.

^aidotuvėm patarnauja gra- 
ius A. Masalskis, Tel. Boule- 
d 4189.

4
A. F, CZESNA 
-HIAUUYKS

Turkiškos, sulfurws va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar .naujai, j6»kuome minera- 
linesl sięrlnes vapas, kurios yra ge
ros riuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

Namas naujai ištaisyta ir padi-- 
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Motery, skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

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

Nuo “Jaunų Darbininkų (ko
munistų) Lygos” buvo atėjęs 
atstovas Fredman, kuriam bu
žo leista žodžiu paagituotii už 
arganiizaciją. Atstovas Fred-j
man aiškino, kad visoj šaly.
organizacija turinti aštuonio-- 
lika šimtų narių ir kad ji lei-' 

“Young
palaikymui- 

kreiptis į' 
darbinin-

ONA GURNEVIČIUTĖ >

(Seka ant 8-to pusi.)
• -i, ... . ..... J____

laikraštį 
kurio 
nutarė

Mirė kovo -29 d. 1920' m., buVo 
laidota kovo 31 & 1920, llfnefų 
8 mėn. amžiaus. Gimė liepos 26 
1908, Canadoj. Jos kūnas bus 
keliamas į nuosavą lotą ant 
Tautiškų Kapinių, subatoj, lap
kričio 22 dieną, 1924, 3 valandą 
po pietų kunigas Mikalauskas 
ir kunigas S. Linkus dalyvaus ir 
pasakys po prakalbą. Prašome 
giminių, draugų ir pažįstamų 
dalyvauti laidotuvėse Norin
tieji važiuoti prašome susirink
ti į musų namus, 724 W. 18 St., 
12 vai. dienos

Lieka nubudę
Tėvai, broliai ir seserys.

SOFIJOS SK1RMUT1ENĖS 
r • * f;Metines sukaktuves,' kuri pa

simirė 1923 -m.,, lapkričio 18 d., 
amžiaus 78 metų. Išgyveno 
Amerikoj 13 metų, paliko dide
liame nubudime 5 vaikus, 3 sū
nūs ir 2 dukteris. Visi yra ve
dę. Sunai, Juozas, Jonas ir Ka- 
žijnieras, dukteris Anna Knitie- 
nė ir Antone Ražutienė. Paėjo 
iš Lietuvos, Laukuvos parapi
jos, Girvainių kaimo.

Dabar prašau gimines, drau
gus ir visus pažįstamus* daly
vauti pamaldose, kurios atsibus 
lapkričio 22 d., 7:30 v. iš ryto, 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
po pamaldų kviečiam visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti pas Ražutčius į stu- 
bą po num. 3142 W. 42 PI.

Vincas ir Antone Ražučiai.

.Phone Boulevard 4552

Vyrų Vilnoniai Siutai

Yra orderiai kenseliuoti yaAotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai,- 'dai
lus ir gražus modeliai, wor$teds, ser
gės, tvveeds ir t. t. kiti $19.95. Vil

rinki- 
prieš prog- 
į preziden- 

kad 
ne
są-

DOMINI KAS ŽALIMAS
Mile lapkričio 18 d., 1924 m., 

8 vai. vakare sulaukęs 35 metų 
amžiaus. A. A. Dominikas pa
ėjo iš Lietuvos įš Plungės para
pijos, Telšių apskričio'. Paliko 
dideliame nubudime Amerikoj 
moterį Bronislavą ir gimines.

Laidotuvės įvyks subatoj, lap
kričio 22 d., 1924 m. 8 vai. ryto 
iš namų 4804 S. Lincoln St.j 
Chicago, III. į Šv.'Kryžiaus baž-i 
nyčią, o po pamaldų į šv. Kazi-I 
miero Kapines.

Prašome giminių, draugų ir 
pažįstamų dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Bronislava žalimas ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius L J. Zolp, Boulevard 
5203.

.....

kalėdoms ekskursiją 
i LIETUVĄ

p. A. v. Bis- 
ca, Suvienytų 
Valstijų Lini
jos rengia spe- 
cialę Kalėdoms 
Ekskursiją į 
Lietuvą. Pasa-

žieriai išplauks ant didžiojo “Le- 
viathan” nuo New York’o, Gruod
žio ‘ 6 d. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, dėl Ka
lėdų švenčių.

Pasiteiraukit šią ekskursija da
bar. Jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
geriausį valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius iv mandagų pa
tarnavimą per visą laiką. N

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn SL, Chicago, UI. 

Managing Onerators for 
United States Shipping Board

įtardavę Edvatfd

ūžia savo 
Worker”, 
irganizacija 
zisus organizuotus 
kus ir unijas sudėti $2,000. Iš
klausius jo kalbą buvo pada
rytas tarimas, kad pildomoji 
taryba tą reikalą apsvarstytų 
iki kito įsiusi rinkimo.

Tolinus Jungtinės Bendro
sios Tarybos delegatas Jakštas 
pranešė, kad pereitame dele-| 
gatų susirinkime dalyvavęs ir 
bals Rubsiuvių Unijos prezi-'* 
drūtas Dilimam Jis 
apie šalies prezidento 
111113; kalbėjęs už i 
resyvių kandidatą
tus La Follctą ir nurodęs, 
šios šalies darbininkai dar 
ra susipratę, mažaialomisi 
vo klesos reikalais; bet
vilties, kad šios šalies darbi
ninkai visgi suorganizuos sa
vo stiprią politinę Darbo Parti
ją. Buvo atsilankęs nuo Chica
gos Darbo Federacijos atsto
vas ir agitavęs', kad amalga- 
meitai remtų jų įsteigtas koo
peratyviškas darbininkų san- ■ 
krovas. Kitas delegatas, MaK 
son, pranešė, kad Chicagoj rū
bų išdirbimo Sams kompaniją 
savo šapą
Praisui ir kad unijos centro 
valdybai užvedus derybas su 
E. Praisu, kad visi buvę Sams 
kompanijos darbininkai, dir- . 
basieji toj šapoj, butų priimti 
darban, tai- naujasai bosas nu
tiko su unija ir kaip tik pra
dės šapa dirbti, tai visi darbi
ninkai bus priimti atgal.

Biznio agentas P. Čiapas 
pranešė, kad nekuriu rūbų iš- 
dirbystės bosai uždarė šapas 
ir darbininkus atleido iš dar-’ 
bų. Po jo priežiūra esančios ša
pus irgi lik niekurios dirba, o 
niekurios yra uždarytos neap- 
iybotam laikui. Taigi nors ir 
praėjo prezidento rinkimai, ka
da buvo žadėta, kad išrinkus

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

t daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
’ ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti

mo išlaidų 5c.z K—

1739 So. Halsted St,
NAUJIENOS,

Chicago, III

noniai, Ulster ir Ulsterette Overkau- 
tai $18.75 ir $24.75. ' e

Ateikite tįsiai Į musų didelį 
olselio išdirbystę

W.D.Smlth0Cc.M
rthUlESALE IA1L0RS £st,

Smith Bldg.
833-835 W. Jackson Blvd. k

Atdara ser. ir subatos vakare.

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
francV.ziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

nuo 
laikraščio 

kurį leidžia 
Federacija..

MONIKA ORENT1ENĖ
Mirė, lapkričio 19 d., 1924 m., 
5:36 vai. vakare, sulaukus <53 
metų amžiaus., A. A. Monika 
paėjo iš Tikiu vos iš Kalnujų 
kaplio, Raseinių apskričio. Pali
ko dideliame nubudime Lietu
voj du broliu Joną ir Silvestrą, o 
Amerikoj vyrą Kazimierą ir 
vaikus Teresą 12'in., Antosę 14 
m., Elenorą 16 m., Joną 19 m., 
Petruną 32 . m. ir Stanislovą 
84 m. '''

Kūnas pašalvėtas 5201 So. 
Sangotnon St. Laidotuvės įvyks 
panedėlyje, lapkričio 24 d, 8 vai. 
iš ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio bažnyčią, o po pamaldų į 
šv. Karimidro kapines >

Nuoširdžiai kyiėčįiųne vį^us ( 
gimines, draugus ir pažįstantys 
atsilankyti ant laidotuvių, ir su
teikti paskutinį' patarnavimą .

Lieka nubudę
Dukterys, sūnūs ir vyras.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERAĮUROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, S puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams....

$2.00
$3.00

“DIRVOS”' AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
METU V Air PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

"DIRVA"
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

—IIII—■■—■■I ,^■■■1^.71------- ■—

---------------------r-............................... .
SERGANTI ŽMONĖS

Nieks geriau nežino už jus kaip 
yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos Jr todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi- 

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

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

nuoti, be jokio
jumis išegzaminuoti, be jokio jums
t rūbelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rublį. Musų prirengimas dėl raiera- 
vinio kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos,-kurios yra (čirš
kiamos tiesiai į kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

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

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminacija ir miero 

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

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, ^krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonu, plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės, odos 11- 
igų visokių išbėrimų, (ai yra musų 
specialuinas per paskutinius 28 me
tus.

lukstančius kenčiančių išgydyme. 
Musų kainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite.

The Peoples Health Institute 
1)R. GILL, Siiecialist as

40 N. WcIIs St., kam p. Washington St.
Ofiso valandos: Panedčly, ketverge 

iri pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
lyto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki I vai. po pietų.

Ar jus žinote, kad Ą.
‘hD’oįt |ier rugpiličitf mėnesi 

1921 padaryta 3,888,092 degtukų 
dėžių. Ar jus žinoto, kad paprasti 
,('.igai‘etai turi savyje paprastą ta
baką, bet. Helmar Turkiški eiga 
retai turi 100% gryno Turkiško 
tabakjo. -Bandykit permainyti į Tur
kišką tabakų, jus džimigsinės kaip 
ir kiti.
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Lietuvių Rateliuose.! Pranešimai PRANEŠIMAI
Visi Valdytos privalo būti rytuo

se, saulei nusileidus, nė vienas ne
turi pasivėlinti. Lapkričio 22 dieną.

Didis Perkūnas.
g - *

Liet. Teatr. Dr-ja šv. Martino 
laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadienį, lapkr. 22 dieną, 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti į susirin
kimą, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti. —P. K., nut, rast.

Mokslo Draugų paskaita įvyks 
sekmadieny, lapkričio 23, 1 vai. po 
pietų, Raymond Chapel. Prelegen
tas K. Augusiinavičius. Teiną pa
skaitos: “Bakterijos, žmonių drau
gai.’’ Taipgi bus ir muzikali* prog
ramas. —Mokslo Draugai.

(Seka nuo 7-to pusi.)
------- jĮ——__ »
lokalu susirinkimus. Ta proga 
naudodamies lietuviški bolše
vikai vrų skyriaus galią pa
ėmę Į širvo rankas, visais bm 
dais stengėsi lietuviu lokalu 
vardą panaudoti savo politinio 
krūmelio naudai. Taipjau ir vi
sa valdyba su savo šalininkais 
daugiau rūpinosi ir rėmė Ru
sijos rusų reikalus, o ne loka
lu lietuvių reikalus. Pavyzdžiui, 
lietuviu skyrius prisidėję prie 
Rusijos našlaičiu šelpimo, nes 
tai komunistu manvmu v ra 
“revoliucioniška pareiga” kiek
vieno “susipratusiu” lietuvio 
darbininko, o tai lodei, kad 
nors ir nėra žinoma tu Rusi- 
jo? našlaičiu tėvą kilmė, bet 
sakoma, kad tie našlaičiai yra 
daugiausia žuvusią raudono
sios armijos kareiviu vaikai. 
Bei apie šelpimą Lietuvos naš
laičiu didžiojo pasaulinio 
karo auką — lietuviškiems ko
munistams nė neužsimink, esą 
lai “kunigu, dvarponių ir buo
žių’’ pagimdyti ir pamesti kū
dikiai. Tiems ndlafrning|emls 
lietuviu užlaikomiems našlai
čiams musų komunistai, lietu
siai, nenori duoti nė cento, 
neatsižvelgiant ir i tai, kad 
Rusija yra milioną kartų tur
tingesne už Lietuvą ir jai yra 
daug karių lengviau užlaikyti 
ir auklėti savo našlaičius, ne
gu kad karo sunaikintai Lietu
vai.

Kitas komunistų nuopelnas 
tai tas, kad keli metai algai, 
komunistų pastangomis, 269 lo
kalus atsimetė nuo palaikymo 
lietuvių viešojo knygyno, įsteig
to bendromis spėkomis visi) 
pažangiųjų lietuvių ir draugi
jų, susirišusių į Sąryšį. Komu
nistai tai padarė neatsižvel
giant į lai, kad j tą viešąjį lie
tuvių knygyną pareina visokių 
srovių, jų tarpe ir komunistų, 
laikraščiai. Bet komunistai Na
re prieš tą svarbią kultūrinę 
įstaigą intrigas, kad ją sunai
kinti. bet jiems tai nepavyko, 
nors lokalų atplėšė jos nuo pa
laikymo.

Re to komunistai pavertė lie
tuvių skyrių į komunistišką 
“čeką“. j ieškojimu i ir perse
kiojimui tokių narių, kurie iš
drįsta viešai per spaudą nu
peikti komunistus ir kelti aikš
tėn nederamą komunistų elgi
mąsi lietuvių skyriuje.

Todėl šiemet sale nominuo
tos sekamiems metams jau ke
linti metai ištarnavusios dabar
tinės valdybos, tapo nominuo
ta dar ir visa kita administra
cija visai iš naujų narių, tai
kių, rimtų ir pilnai tinkamų 
būti lokalo reikalų vedėjais, 
l'eciaus maskviečiai sako, kad 
i lokalo valdybą jie neįsileisiu 
nė vieno, kuris nėra jų “tavorš- 
čius.” Bet tai ateitis parodys.

—Bubsi u vyk los Darbininkas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu? 

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriaus j jį ) paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
\Vindoov” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME-
R|, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienu nuo pa
skelbimo.

3 Baceirciui Antany
7 Bicusas J

18 Bružą Piter
20 Bukviliene Z
22 Cicėnas William
25 Dambrauskaiti Ant
26 Darkewicate Stalla
32 Getchas J
25 Gaizauskiune Kazmierz
38 Greksas Antanas
40 Kavalauckas Vilimai-
56 Krasauskis Vincas
62 Malisauskas Aleks
66 Markais John
70 Norkevicz John
72 Parestes Pranas
81 Pulauskienei Mary
83 Raukaitie J
86 Sahninus Kazimeras
90 Sloksnaitis Joseph
92 Stalilionis J
96 Szaputepi Petronėlė

100 Varanaicenf Kazimera
108 Zigmantaitis Augustinas
109 Zunksiti M
110 Zoibas Jonas

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
I’R A NEŠIM V TAISY K LĖS 

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

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

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

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

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekamos /lietam laida turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

M. Petrausko operetę Birutę sta
to scenoj northsidės vaikų di'įuui- 
jėlč Bijūnėlis, nedėlioj, lapkričio 
53 d.. Lietuvių Liuosybčs svetai
nėj, Cicero. Pradžia 7 v. vak. Po 
perstatymo bus šokiai prie P. Sar- 
paliaus orkestros. Visus prašome 
atsilankyti. —Bijūnėlio Choras.

Lietuvių moksleivių centro val
dybos susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkr. 23 d., 12 vai. dieną 
Semaškos bute. —Raštininkas.

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridgc- 
porto subatoj, lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 31 12 S. Halsted Si. Pra
džia 6 yal. vak. įžanga 50c. ypatai. 
Pelnas ' bus skiriamas užbaigimui 
budavoti Chicagos Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

Northside. — Del parankamo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinkę, vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių j sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats daktaras Antanas Moųtvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybčs svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsidės lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu
rodytu laiku. —Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimus’ susirnki- 
mų atidarymas Įvyks penktadieny,' 
lapkričio 21 d. 8 vai. vakaro, Raymond ' 
ChapeP svet., 816 W. 31 St. Visi ly-j 
gieČiai, taipgi ir pašaliniai yra kvie-l 
čiami atsilankyti.

Apšvietus Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas Įvyks penktadieny, lap
kričio 21 d„ 7:30 vai. vak. McKinley 
Park svet. Visi Dramos skyriaus na
riai atsilankykite, nes rinksime nau
ją pirmininką.

Pirm. M. Kasparaitik.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubas meldžia visų na
rių susirinkti ant extra susirinkimo 
Nov. 21 d., 1924, 7:30 v. v. W. Lukš
tus svet. 1500 So. 49th Avė. Šis su
sirinkimas šaukiamas dėl apsvarsty-1 
mo pirkimo lotų ir statymo Club 
House. Draugų dalyvavimas yra 
svarbus. Komitetas

Dramatiško Ratelio susirinkimas ir 
repeticija bus penktadieny, lapkričio 
21. lygiai 7 vai. vak. Meldažio sve
tainėj.

Visi nariai turite būtinai atsilanky
ti, kad geriau prisirengus prie veika
lų, kuine bus statomi sekančio mėne
sio 7 d., Meldažio svet.

Kviečia Valdyba.

Pirmyn ' Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Liuo- 
sybės svet.. 1822 Wabansia avė., 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes 
turime prisirengti prie veikalo “Pa
baigtuvės”. Lošimas su dainomis 
įvyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti. Turinti reika
lų prie choro meldžiami kreiptis 
vpatiškai antradieniais arba laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 Wabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

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

PRAKALBOS
Nedėlioj, 23 lapkričio, 7:30 vai. 

vakare įvyks prakalbos su paveiks
lais. Reymond ( hapel, 816 W. 31 
St. Malonėkit visi susirinkti.

—Vaitulis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI? savo brolio Juozapo 

Žilino; Griežieniškių kaimo, Gel- 
vonių vals., Ukmergės apskr. Apie 
13 metų atgal gyveno VVaterbury, 
Conn., dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti, 
nes aš važiuoju Lietuvon.

John Žirinas,
1739 —- 33rd St., Detroit, Mieli.

WedimaT~’
IEŠKAU apsi vedimui merginos 

arba našlės, tik kad butų be vai
kų, nesenesnė 25 iki 30 metų; aš 
esu 35 metų; gyvenu ant ūkės. Naš
lė gali atsišaukti katra turi vaiką. 
Prisiųskil paveikslėlį; atsakymų 
duosiu kožnai.

Lithuanian
E. B. R. 1. Box 61 
Cocade, \Visconsin.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS lietuvis partne

ris, tiktai dirbti dėl savęs su ma
žai pinigų prie lengvutis darbo — 
automobilių išdirby stėj.

Kreipkitės:
3522 Vincennes Avė., Chicago, tII.

Tel. Doug’as 5131

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 pietų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 1)114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
PARENDAVOJIMUl didelis, švie

sus kambarys, apšildomas. Vienam 
vyrui arba našliui su vaikais. Sa
vininkai neturi vaikų. Geistina, 
kad Imtų blaivas.

1142 S Campbell Avė.

RENDON vienas didelis kamba
rys vienam arba 2 vaikinam, garu 
šildomas, su valgiu arba be valgio. 
Namas randasi gražioj apielinkėj.

K reipkitės:
7838 S- Green Si.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926
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RENDAI 5 ruimą flatas, mau
dynes, elektra, visi šviesus kam
bariai.

Kreipkitės 1 lubos
3214 So. Union Avė.

RENDON bekerne su 2 pečiais 
ir garadžius.

Telefonuokite
Midway 10188

J IEŠKAU rendavoti namą 10 ar 
daugiau kambarių; butų gerai, kad 
butų maža krautuvė prie namo. 
Kas žinot tokią vietą, ar savinin
kas, meldžiu pranešti, už ką bus 
atlyginta. Atsišaiikit greit

A. Matuzevičienė, 
14į3 E. 58 St., 2nd floor

\ Hyde Paflc 4506

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos ar moteries 
namu darbui, $10 į savaitę kam
barys ir valgis. Tik 2 šeimynoje 

3917 Grand BJrd.
f----------------------------------

REIKALINGA moteris prie 
'namą darbo, kuri nori turėti ge
rus namus. Su alga sutiksime.

Mrs. Daugėla,
5240 So. Halsted St.

Boulevard 5155

«A«JWV8, (’hicap, 10.

REIKIA DARBININKŲ
_______VYRU

REIKIA vyro dirbti ant- for
mos, prie abelno farmos dhrbo. 
Gera mokestis, valgis ir kam
barys, George Darznick, R. 8, 
Box 10, Valparaiso, Ind., Tel. 
1609 W. 3.

REIKIA vyrų prie bresinio 
pečiaus prižiūrėtojų.

Atsišaukite
MR. REMTNGTON, 

Lovwenthal Company, 
947 W. Cullerton St.

REIKIA vyrų kaulų išrinkėjų 
iš jautienos. Nuolat darbas visą 
žiemą,darbas nuo štukų ir dieno
mis. Atsišaukite Western Pack- 
ing & Provision Co., 3830 So. 
Morgan St.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris. Darbas ant visados:

A. Stankus,
. 3307 VVallace St.i *

R EI KAI ANGAS duonkepys ge
rai nusimanąs kepti latvišką 
juodą duoną. Atsišaukite:

1739 So. Halsted St.
Box 408, 

Chicago, III.REIKIA SALESMANU
Mes turime vietos musų sales 

skyriuje dėl energingų ir ambitin- 
gų vyrų, pageidaujama tokių, ku
rie turėjo patyrimą, bet nėra bū
tinas reikalas. Pasimatykit su Mr. 
Bailey, Wesl Side Skyrius.

Nexv York Life Insurance Com
pany, 2nd floor, \Vest Side Trust 
X Savings Bank BIdg., Boosevell 
Road aųd„ Halsted Street.

AUTOMOBILIAI
AR JIEŠKAI DARBO? Buk ant 

savęs bosas nuo $10 iki $20 į dieną 
gryno pelno, Taxi Cab vertės $1,000 
už bite, pasiūlymą; turi būt parduo
tas šią savatę ,mainysiu ant loto. 
Matyk vakarais ar nedėlioms.

2923 Ęmci’ald Avė.
1 lubos, iš užpakalio

SAVININKAS VAŽIUOJA
| ELORIDĄ

Atiduos savo 7 pasažierių Win- 
lon touring karą, gerame padėji
me ir gerai išrodo. Yra žieminiai 
prirengimai, tenneau hoaterįs, tou- 
neau xvindshiėld, langų užlaidos, 6 
Cord tajerai, kaina *800.
Tel. Prospect 7935 arba Yards 1900 

Klauskite A|r. Miller

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 6 

kambarių, 3 šmotų šilkinis mohair 
parloro sėtas, 2-5 šmotų Francuziško 
riešuto medžio miegamo kambario 
setas, 9x12 ir 8x10 Wilton karpetas, 
yietrola, pastatoma liaihpa, bargenas 
jei imsite tuojau. Dalimis.

2500 W. Marųuette Rd., 1 apt.

PARDAVIMUI 6 ruimų rakan
dai, galima sykiu ir ruimus ran
duoti. Daiktai visi geri. Galima 
visus sykiu pirkti arba po vieną.

K reipkitės.
3113 Wallace Si.

1 lubos.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

Bučernės ir grosernės fix- 
turiai už pusė kainos.

Skėlos, cash registeris, ice bak- 
sis, kantariai, visi aržuolo me
džio. Galit pirkt su staku ar tik 
vienus fixturus, turi būti par
duoti greitai. Matykit

J. NAMON,
2418 VV. Marųuette Rd., arti 
VVestern A v. Tel. Prospect 8678

Vėl kita bučernė su groseriu 

pusdykiai parsiduoda

arba išsimaino
ANT LOTO ARBA AUTOMOBILIO

Goriausi vieta South sidčj, biz
nis daromas cash, knygučių nčra; 
renda pigi, puikus kambariai pra
gyvenimui, garu šildoma, geri fix- 
turiai, stakas visas naujas. Del di
deles priežasties turi būti parduota arba išmainyta į 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, .matykite J. Na
mon, 2418 \V. Marųnette Rd., arti 
Western Avė. Phone Prospect 8678

Pirk Dabar
Jeigu nori bučernės ir grosernės 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu į mainus lotą arba automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 So. Union Avė.

" ----- ----- ------------------------

PARDAVIMUI
BARGENAS. Parsiduoda visokių 

smulkmenų krautuvė, reikalingam 
žmogui labai gera vieta, renda pigi ir 
parduosiu nebrangiai arba mainysiu 
ant automobiliaus. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos. Atsišau
kite tuojaus.

5241 So Wentworth Avė.
’T^RDAviSf^grosernė ir 

delikatesen su 4 gyvenimui kam
bariais, pigi renda, ilgas lysas, 
randasi geroje vietoje.

544 W. 37th St.

BUČERNĘ parduosiu arba mainy
siu j dviejų flatų budinką; galiu da- 
deti pinigų. Biznis išdirptas ir pel
ningas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Savininką galite matyt kas
dieną. %

1000 N. Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI Jničernė ir 
grosernė, senas išdirptas biznis. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. '

915 W. 32nd St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI, grosernė ir bučer
nė; biznis išdirbtas per 30 metų; biz
nio vieta ant Main St. Bučernė ži
noma kaipo Broadway Market. Ren
da pigi; priežastis pardavimo —- 
liga.

138 Broadway
Melrose Park, 1)1.

PABDAVIMl’l rcstąuracija, ge
roj vietoj, pačiam biznio centre, 
biznis gerai eina ir išdirbtas senai, 
priverstas esu parduoti. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 405__________

PARSIDUODA restauracija, labai 
geroj vietoj ir už nužemintą kainą. 
Parduosime arba mainysime ant na
mo arba loto.

Kreipkitės
1913 W. Lake St.
Melrose Park, 111.

O5Ū.0F-
Valymo ir dažymo krautuvė 

parsiduoda. Yra darbo ant visų 
metų. Atsišaukite:

5521 So. Racine A ve.
"jUVIETKINYčIA

Pardavimui kvietkinyčia, garu 
šildoma ir 5 kambarių flatas, rau
dos. $65, ilgas lysas, sena įstaiga, 
turi būt parduota iš priežasties 
silpnos sveikatos, $350, jei plieksi
te tuojau.

2575 S. Emerald Avė.
South Side Florist

PARSIDUODA pirmos klcsos pul- 
ruimis, barzdaskutykla, šiokeisai ir 
t. t. Listas ilgas. Randa pigi. Ge
riausioj vieloj. Binzis išdirbta;- per 
10 metų. Tokios jirogos daugiau 
negausit. Atsišauki’ tuojau.

P. J. KUTRA
1012 S. Main SI., ,'tockford, III. .

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ar mainymui ant 

senesnio namo ar loto naujas 4 
fialų namas po 5 kambarius visi, 
4 karų garažas, įtaisytas bus pa
gal vėliausios mados: graži vii't.i, 
66 ir Rocksvell SI.

NAMAI mūriniai, 2 flatų po 4 
ir 4 kambarius, maudynės ir visi 
parankunlai; vieta 69 ir Maple- 
\vood Avė. /

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

2 PAGYVENIMŲ, 6 ir kambarių 
namas, lik užbaigtas būdavot, 66 ir 
Talman Avė.

3 b'LATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, aukš
ta pastogė, garažas dėl 1 mašinos. 
Namas beveik naujas. Randasi 
Brighton parke; parduosiu pigiai.

Taipgi turiu ir daugiau namų. 
Mes mainom ant mažesnių namų 
ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

- Tel. Lafayette 7674

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tol. Prospect 13G4

............. ...... .  . ...................
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 menesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCTION CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais.
, ..........................................

JIESKAU pirkti namą ant 2 .Šei
ni ynų, kad butų po 6 ir 6 arba 
5—6 kamb. Reikalinga laišku atsi
šaukti, bet ne agentai, tik savinin
kas.

P. Greičius,
3307 S. Emerald Avė., Chicago

NAMAI-ŽEME
. - A-A. A-A A » » . - —

PARDAVIMUI

Lietuvių apielinkėj, 11034 
Sawyer Avė., Mt. Green- 
vvood. Imkit Halsted St. ka
rą iki galo linijos.

5 kambarių medinė cot- 
lage, cementiniu pamatu, 
yra visas plumbingas, elek
tra, didelis augštas ir didelis 
lotas, 62x132 pėdų, cash 
$1,000, kitus taip kaip, ren- 
dų. Atdara kasdien nuo 2 
po pietų iki 5.

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

JŪSŲ PROGA
2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba

rių, modemiškas, 3 karų mūrinis ga
radžius, įplaukų $110 į'mėnesį, be jū
sų pacitj flato, kaina nebrangi, pini
gais reikia $4,500, kitus po $75 į me
nesį. Savininkas

6152 So. Mozart St. 1' apt.
Phone Prospect 5591

PARDAV ■ ’vTTJI 4 flatų mūri
nis namas, cržuolo trimingai, 
Tco baksis, gasinis pečius, tile 
vana ir vestibule, viskas išren- 
duota, kaina $22,000, įmokėti 
$7,000. 57t- S. California Avė.

BARGENAS, reikia $3000 cash, 
parduosiu si.vo 3 flatų mūrinį namą 
su vienu ekstra lotu, gerame padėji
me, geroje apielinkėje, kaina $13,500. 
Savininkas. Agentų nereikia.

5015 Lawrance Avė. 
netoli Mihvaukee Avė.

ANT IŠMAINYMO 2 štorai ir 8 
fialai, mūrinis, rendos $300 į mė
nesį, prekė $27000.

1 $TORAS ir 3 Halai po 4 rui
mus; rendos į melus $2,600, pre
kė $21,000.

STORAS su 3 ruimais ir 2 fl. po 
7 kamb.; rendos $170 į mėnesį, 
prekė. $16.000.

STORAS ir 3 kambariai, 5 rui
mų- Halas ant viršaus, naujas; pre
kė $15.0000,

STORAS 3—-1—5 kambariai; pre
kė $11,500.

Šitų namų savininkai ne biznie
riai nori mainyti aid praivil na-‘ 
•nu-

1 PLATŲ po l ruimus, mūrinis; 
prekė $7.500.

2 Fl ATŲ 6—7 ruimai, mūrinis;
prekė $8,500, ’ [

3 FLATAI 5—6—7 ruimai, mūri
nis, $13,500. *

2 FL. 1—4 ruimai, garažas dėl 
2 mašinų, $5.800,

2 FL. 5—5 ruimai, naujas; pre
kė $13.500.

2 FL. 5—6 ruimai, garažas dėl 
2 mašinų, $15,000.

šitie namai 'mainosi ant bile ko
kio biznio. Kas turite kokį mainąs 
namą ar biznį, didelį ar mažą, nė
ra skirtumo kur randasi. Aš jums 
išmainysiu į trumpą laiką. Patar
navimas labai mandagus ir grei
tas. Kas nori greitai išmainyti — 
kreipkitės pas

J. ZAKSAS
3325 S. Losve Avė.

' 'Tel. Boulevard 8032

GERAS SPEšELAS; PASI- 
NAUDUOKITE

Pardavimui 2 namai, vienas 67 
St. ir California avė. Storas ir 3 
po 5 ruimus Datai, 3 mašinų ga
radžius; kaina $34,000. Antras 67 
St. ir Claremont avė. 9 fintai po 4 
kambarius; kaina $48,000. Geroj 
vieloj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar 
ne, persitikrink pats. Kas su \Vi- 
lichka bičiulaujas, tas yra apsau
gotas nuo sukčių. Jeigu manai bu- 
davoti namą pavasarį, ateik pasi
teirauti. Duosiu patarimą kaip ge
riausiai ir pigiausiai; už tai niekas 
jums nekainos. Pasikalbėkit su 
žmonėmis, kurie pirko namus nuo 
manęs, ką jie jums pasakys.

J. WILICHKA 
6559 S. Map]ewood Avė.

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.

PARDAVIMUI PER 
SAVININKĄ

Keletas mažų šmotelių žemės,
South West Side. Didumas žemės!
nuo V2 akro iki 5 akrų. Ta žeme 
parduodama dabar daug pigiau, negu 
ištiVruių ji kainuoja šandien. Už 
mokestį aš paimsiu bile vieną seka
mų dalykų, kuriuos galėsiu tuoiau 
vartoti: Farmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summer resort, 
gerą vartotą automobilių arba staką 
ir bonus. Aš suteiksiu geriausį liu- 
dymą ir garantiją, tftle per Chicago 
Title & Trust Company. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 407 Į

Penktadienis, lapkr. 21, 1924

JNAMAkŽEML
PARDAVIMUI 1 akro lotas, 3 

kambarių burigąlo\v. sun parloras 
ir vana, naujas 2 karu garadžius 
su cemento grindimis ir augštas, 
2 vištinink.ai, graži pieva, yra 
daug vaisinių medžių ir aviečių, 
kaina $5500. Savininkas visuomet 
vra

OTTO PAPKE 
10629 Haman Avė. 
Mt. Green\voiod, III.

PUIKIAUSIA REZIDENCIJA PRIE 
GARFIELD BULVARO

Savininkas išvažiuoja į Floridą 
ir nori parduoti savo gražų mūri
nį i namą, kampinis lotas 68 pėdų 
iš fronto. Priėmimo svetainė, dide
lis svečių kambarys, knygynas, 
panalled valgomas kambarys ir 
virtuvė, vana ir merginai kamba
rys. Kieto medžio grindys, ąžuolo 
trimingai, karštu vandeniu šildo
mas, automatiškas vandenio šildy
tuvas, 2 karų mūrinis garadžius. 
Parodomas pagal sutarti. Telefo
nas Prospect 7935 arba Yards 1900, 
klauskite Mr. Miller.

MDRTGECIAl -PASKOLOS
r........................... " 1 \

ANTRI MARGIČIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
iv perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

k....-  ............................... —>

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Bp pasivėlinimų. Be 
ekstra mokesties.

NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 So. La Šalie SI., Randolph 212 1 

1405 Roanoke BIdg.
Atdara subatomis iki 5 v po piet.

""mokyklos ’
r— --------- -----—~—%Į

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- i 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai®. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicafo, TU. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFII Z, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; prilaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kviotku.

SNO\V COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS' 
I ŠVIESĄ

Ateina žiemos ilgi ir nuobodus 
vakarai. Žmonės turės, kaip nors 
praleisti tuos vakarus. Visi ku
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas 
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.
S, ........ ...... . ,

HUFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

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

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


