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Anglija [įspėja
Egiptą

Trockiui gresia išmetimas 
iš politbiuro

Bavarija savo mokyklas pave 
da papos kontrolei

Anglija įsako Egiptui 
trauktis iš Sudano

Nori išstumti Trockį iš 
Politbiuro i

Britų valdžia reikalauja iš 
Egipto atsiprašymo ir $2,- 
315,000 atlyginimo už nužu
dymą gen. Stack’o

iryšy su nužudymu Su- 
genera 1-gubernątoriaus ir

maj. Nir Lee 
valdžia šiandie 
premjerui Zaglul pašai notą, 
reikalaudama “Rinkamo atsi
prašymo” ir piniginio atlygini
mo sumoj 2,315,000 dolerių.

Notoj be to reikalaujama, 
kad butų uždraustos visokios 
politinės demonstracijos ir kad 
butų ištraukti visi Egipto ofi- 
cieriai ir kariuomenės skyriai 
iš Sudano, o sudanirt'ių ka
riuomenė kad pareitų atatin

kamos Sudano valdžios kontro
lėm

Anglija siunčia kariuomenę 
j Egiptą

Didžiosios Britanijos East 
Lancashire regimento pirmas 
batalionas gavo įsakymą tuo-'
jau išplaukti i Egiptą.

Franci ja smerkia Britu 
valdžios akciją

•>*>
Paryžius begalo nustebo Bri
tų pasiųstu Egiptui^ ultimatu
mu. Egipto legacija Paryžiuj 
pareiškė, kad Britų pastatytos

priimtos, tuo tarpu kai f ranc ti
žų spauda, nuo kraštutinės ro
jalistų ligi kraštutiniausios ko
munistų, vienu balsu smerkia 
Britu konservatorių valdžios<l C

akciją. Visi laikraščiai pasipik
tinę, kad šitokį pretekstą ang
lai pavartoja dėl naujų užka
riavimų dėl prijungimo Sli
du no Britų imperijai. Netu
rinčiam jėgų atsispirti Egiptui 
pareiškiama pilniausios užuo-

Del jo nusikaltimų “leniniz- 
niui” gali būt pašalintas iš 
partijos ir ištremtas

vietų Rusijos valdžioj kilo kri- 
zis. Andais priimta rezoliucija, 
— kuria smerkiama karo.minis
teris Trockis dėl jo darbuotės,

Britų ‘ gri°v’mo leninizmo” ir “pa
stangų įsteigti trockizmą,” — 
i tapo išsiuntinėta visiems bolše
vikų profesinių darbininkų są
jungų vykdomiems komitetams, 
armijos ir laivyno organizaci
joms su paraginimais tą rezoliu
ciją patvirtinti. Jei toksai pa
tvirtinimas bus gautas, tatai 
bus pirtnas žingsnis priversti 
Trockį pasitraukti iš politinio 
biuro, po to — iš komunistų par
tijos ir, pagaliau, iš viso bolše
vikų politinio gyvenimo.

Atakos prieš Trockį
Pirmą ataką prieš Trockį 

darė jo senas priešas, komunis
tų internacionalo pirmininkas 
Zinovjevas. Z i no v ievas apkal
tino Trockį dėl laužymo žodžio, 
kurį pastarasis buvo davęs po 
savo grįžimo iš Kaukazo, kad ne
dalyvausiąs opozicijos darbe 
prieš komunistų partijos didžiu
mą. Antrą puolimą padarė Ka
menev’as, kaltindamas Trockį 
dėl išleidimo knygos pavardytos 
“Spalių revoliucijos pamokos.”

Kamenev’as sako, kad ta Tro
ckio knyga esanti “šiurkštus bol
ševikų revoliucijos iškraipymas 
ir bandymas komunistų partijos 
vienybės pamatus ardyti, o taip
jau sulaužymas ištikimybes, dėl 
to kad sugrįžęs Maskvon 
kis buvo prižadėjęs tylėti.’

Trockio teismas

pa-

Troc-

kurio 
buvo 

ir

Graiky-Serby sąjunga 
panaikinama

Vykdomasis komitetas, 
pirmininku yra Rykov’as, 
sušaukęs nepaprastą posėdį, 
tasai posėdis buvo staičai teisi
mas Trockio dėl išdavybės. Ry
kov’as, Kamenev’as, Zinovjev’as, 
Stalin’as — po kits kito kaltino 
karo ministerj, skaitė jo nuodė
mes, ir pagaliau priėmė rezoliu
ciją, smerkiančią jo knygą ir vi
są jo darbuotę nuo laiko sugrįži
mo iš Kaukazo.

VIF ja, lapkr. 22. 
paskelbė, kad

Vykdomasis komitetas nuta
rė pribausti Trockį, ir eidamas 

dėl pasaulinio karo pagimdytų tuo nutarimu ėmė šaukti įvairių 
dėl padidėjimo Jugo- sovietų profesinių sąjungų ir ki

tų bolševikinių organizacijų mi
tingus tikslu patirti jų pažval- 
gas.

atmainų, 
slavijos teritorijos ir gyvento
jų skaičiaus, ji panaikinanti 
1913 metais įsteigtą tarp Ser
bijos ir Graikijos sąjungą.

Gali huti ištremtas.

NELAIMĖ JŪRĖSE Visi tie sovietų vadų žygiai le
mia galutiną pašalinimą Trockio 
iš politinio biuro — Įstaigos su
sidedančios iš septynių žmonių, 

City of( kurie yra auščiausieji Rusijos 
. Pašalinimas jo iš 

politbiuro” bus tuo pačiu žings-

NORFOLK, Va., lapkr. 22.— 
Jūrėse ties Diatnond Shoals 
švyturiu garlaivis G“ 
Montgomery susimušė su ne-1 viešpačiai, 
žinomu škuneriu. Škuneris pa- 
skenefo, o laivas City of Mont- nis prie pašalinimo jo iš komu- 
goniery stipriai pažeistas. Kiek nistų partijos.
škunerio žmonių žuvo, nėra žkibug priverstas arba nuošaliau ir 
n Tos. I

Po to Trockis
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Bavarija savo mokyklas 
pavedė Romos popams

Jean Jaures’dlpe 
lenai perkelta į1

Panteoną
A. 0. F. kovos už vaiku 

darbo įstatymo
Viešose mokyklose šeimininkaus 

Vatikano paskiriami tikybos 
mokytojai kunigai

BERLJNAS, lapkr. 22. —Ba
varija pasirašė su Vatikanu su
tarti. kuria einant Bavarijos vie
šose mokyklose religijos dalykus 
dėstys katalikų kunigai. Tie re
ligijos mokytojai turės būt Ro- 
mos-katalikų pralotai Bavarijoj, 
arba paties Vatikano paskiria
mi. Naujojo konkordato sep
tintuoju straipsniu, tikybos mo
kslas, kaip jis Romns-katalikų 
bažnyčios skelbiamas. patampa 
privalomas visose viešose Bava-

visiems šešiems 
tiku vyskupams

mokytojams ir 
Bavarijos kata- 
algas mokės

Meksikoj prasidėjo nau 
jas sukilimas

Sumušto kandidato 
generolas su 800 
giuojąs Į Durango

Flovers’o
vvru žv-• *

Durango

Vietos me.xs ik iečių laikraš
tis La t ribūna gavo žinią, kad 
astuoni šimtai žmonių, gene
rolo Miramontes vadovauja
mų po -sumušto kandidato į 
piezidentus generolo Angelo 
Flovers’o vėliava, sukilo prieš 
valdžią ir ž 
sienos linkui.

Pirmiau La Tribūnos gauti 
pranešimai skettje, kad šiauri
nėj Sonoros valstijos daly da
loma mobilizacija. Keli šim
tai vyrų buvę pakeliui i Cuilia- 
caną, idant ten, susijungus su 
Sinaloa floristais, galėtų kon
troliuoti siaurintos Meksikos 
geležinkelius.

Jokio ’oficialio žinių 
patvirtinimo nėra

MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 
23.-- Iki šiol vis dar nėra jo
kio oficialiu patvirtinimo gir
dų, kad buk generolas Floros 
pakėlęs maištą.

Atvykęs Sinaloa gubernato
rius Alejandro Vega sako, kad 
savaitę atgal, kai jis apleidęs 
Sinaloa, ten jokio maišto ne
buvę. Jei dabar, sako jis, ge
nerolas Flores ištikro butų pa
kėlęs maištą, jis jokio pasise
kimo neturėsiąs, kadangi žmo
nės visai jam nepritaria.

Siūlo panaikint visus ar 
mijos generolus

KRISTIANIA, Norvegija, lap
kričio 22. Norvegų armijos 
oficieras maj. Hegland’as pa
siūlė kabinetui reorganizuoti 
armiją taip, kad taikos laiku 
visi generolai butų panaikinti.

Turky premjeras Ismet 
Paša rezignavo

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr.. 22. — Turkijos 
premjeras Ismet Paša, dėl blo
gos sveikatos, rezignavo. Jo 
vietą užims Fethi Bei, kurs 
trumpų laiką jau pirmiau yra 
premjeravęs.

tas iš Rusijos. Jau dabar eina 
girdai iš Maskvos, kad Trockio 
sveikata vėl silpnėjanti. Tie 
gandai, -pasak Trockio draugų, 
tai tik kamuflaŽas, kad lyderiai 
galėtų' drąsiau paskelbti jo “pa*

tramini gyventi, arba bus ištrem- sitraukimą” iš politinio biuro.

IMPERFECT IN ORIGINAL

BOP

PARYŽIUS,

Be to reikalaujama, kad butų į- 
steigtas federalis švietimo de
partamentas ir skiriama dau
giau pinigų Švietimo reika
lams.

iškilmės 
Jaures’o 
Jean Ja 
tais, bu

EL PASO. Tex., lapkr. 22. 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kuria pasižada dėti visų pastan
gų, idant Jungt. Valstijų kon
stitucijos pataisa vaikų darbui 
apsaugoti butu ratifikuota.

Be kitų svarbiu konvencijai 
pasiūlytų rezoliucijų viena rei
kalauja, kad Amerikos Darbo 
Federacija visomis savo jėgomis 
remtu Sterling Rced’o bilių apie 
Įsteigimą federalio švietimo de
partamento, taipjau rezoliucija, 
reikalaujanti, kad federalė vald
žia skirtų daugiau pinigu žmo
nių švietimo Reikalams.

Meksikos Darbo Federacija 
n nei kia komunistus

pa
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Odesoj suimta keletas 
kataliku kunigu

Kaltinami dėl laikymo slaptos, 
užsienio organizacijų šelpia
mos, našlaičių mokyklos.

MASKVA, lapkr. 22. Gau
ta iš Odesos telegrama prane
ša. kad vietos vvriausvbe areš
tavus keletą katalikų kunigų, 
vedusių slapią mokyklą naš
laičiams. Mokykla buvus lai
koma užsienio organizacijų 
aukojamais pinigais.

P;oal< policijos, mokyklos 
tikslas buvęs auklėti vaikus 
katalikų tikyboj, bet dalį pi-

n k > mo-

ir )_• ra švilpdavę savo Įvairiuose 
pasilinksminimuose.

Mokykloj rasta dvidešimt kr
ikai ir mer- 
15 metų. Pa
vaikai buvę 

ašt ria tįsios

gaites nuo 11 iki 
sak policijos, lie 
priversti gyvent 
drausmės ir- did?

No. 282

Ermitažo meno turtai 
keliami j Maskva 

C • ±

BERiLINAS, lapkr. 22.- Iš 
Leningrado Ermitažo perke
liama Maskvon su viršum šim
tas keturiasdešimt brangiausių 
paveikslų, o ilgainiui ir visas 
Ermitažo turtas, vertes apie 
vieną bilioną dolerių, bus per
kelta Maskvon. Daroma tai dėl 
to, kad, sovietų pareiškimu, 
Rusijos širdis yra Maskva, o 
ne Leningradas.

KLABINA PREZIDENTĄ PRI
SIDĖTI PRIE PASAULIO

TEISMO

VVASH1NGTONAS, inpkr. 22.
Dvidešimt šešių organiza

cijų. delegacijos, atstovaujan
čios įvairioms bažnyčios, vi
suomenes ir biznio draugijoms 
buvo šiandie atsilankiusios j

tą

perkėlimas Jean 
pelenų i Panteoną. 
?x, gimęs 1859 rne- 
didis Francijos so- 

vadas, ir kadangi jis
buvo priešininkas karo, • prieš 
pat didžiojo karo kilimą 191 t 
melais jis buvo Paryžiuj nu
žudytas. Dnbar jo kūnas buvo 
atkastas Albi kapuose, Tarn’o 
departamente, ir pargabentas 
Paryžiun padėti Panteone, ša
lia kitu ne<langelio garsiausių 
Francijos žmonių pelenų, šį 
rytą Jean Jaures’o karstas bu- 

’vo padėtas milžiniškame kata
falke, pastatytame 
la Concordia f 
parlamento rūmų 
fasadą. Po pietų gi 
kilmingas kūno perkėlimas į 
Panteonų, respublikos vyriau
sybes atstovam*, mokslo ir me
no Įstaigų, darbo ir visuomenes 
organizacijų atstovams ir mil
žiniškoms šiaip žmonių mi
nioms dalyvaujant. Ceremoni
jos? dalyvauti buvo dagi atvy- 

•kę daug kitu kraštu socialistu 
judėjimo atstovų, tarp jų l)r. 
Breilscheid iš Vokietijos, Emil 
Vandervelde iš Belgijos, Tho- 
mas Shaw ir George Lansbury 
iš Anglijos, etc.

EL PASO, Tex., lapkr. 22. 
Meksikos Darbo Federacijos 
konvencija, laikoma Juareze, 
šiandie priėmė rezoliuciją, kuria 
grieščiausiu budu smelkiama 
komunistai dėl jų pastangų ar
dyti draugingumo ryšius tarp į 
Amerikos ir Meksikos Darbo Fe
deracijų.

Ta rezoliucija buvo atsiųsta ir 
šiandie rytą perskaityta Ameri
kos Darbo Federacijos konvenci
jos posėdy. Rezoliucijoj sako
ma, kad “Amerikos Darbo Fede- 

Place de taciją <lavp aiškiausių įrodymų 
solidarumo su Meksikos 

darbininkų judėjimu ir gynė 
Meksikos Darbo Federaciją nuo 

mus

Naujas Portugalijos ka 
bilietas sudaryta

aikštėj, prieš pat (savo
centrą Ii nį

puolimų, vedamų prieš

Meksikos Darbo Federacija timo

lap.<r. 22. — Vietoj praeitą 
trečiadieni rezignavusio prem
jero Gaspardo kabineto, tapo 
sudaryta- naujas su Domiu- 
guezu Santosu kaipo premje
ru ir vidaus reikalų minisle- 
riu. Kitos vielos užpildyta 
šiaip: teisingumo m misteris 
Pedro Castro; karo — Souza 
Dias; prekybos 
agrikultūros 
laivyno 
darbo

lunior
Pelenini) Almeida

RocJia Sarai va; švie
Souza Junioi*.

sianChicago, ir apielinkė 
die gražu; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis šiaurva
karinis vėjas.

Vakar temlperatura vidutiniai 
sieke 39°F.

Šiandie saulė teka 6:50, leid
žiasi 4:23. vai.

PINIGŲ KURSAS
šeštadieny, lapkr. 22 d., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

•Anglijos, 1 sv. sterlingą . . $4.64 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ...........
Italijos, 100 lirų .............
Francijos, 100 frankų .....
Lenkijos, 100 zlotų ...........
Norvegijos, 10(1 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių . 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

pi
do-

..... $4.82 

.... $17.64 
..... $4.34 
...... $5.26
.... $19.25 
.. . $14.85 
.... $40.19 
.....  $2.52
...  $26.87 
..... $19.29

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litą kursas skai
tant Amerikos doleriais yra įkaito
mas šitaip: 

litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų 
liti) ... 
litų ... 
litų ..

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

50
100
200
800
400
500 
600 
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų dar 5(1 
centų daugiau.

lio I eisi ugi uno
Pasak vieno

rašyti preziden-
kad Jungtinės

51 ų prie pasau- 
teismo.

lai
prisiminti apie 
kongresui.

besimaudant jurose pagavo jį 
milžiniška žuvis ir nukando

mirė.

APVOGĖ PASTĄ

DUS

— sakoma toliaus rezoliucijoje
— priešinsis visokiems puoli
mams, kurių Amerikos Darbo 
Federacijos priešai bandytų 
prieš ją daryti bet kurioj Meksi
kos respublikos daly.” ,

300 A. 1). F. narių dalyvaus 
( ai les’ o i n augu r a ei j o j

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
22. — Apie trys šimtai Ameri
kos Darbo Federacijos narių at
vyks į Meksikos Miestą dalyvau
ti naujo respublikos prezidento 
Plutarco Calles’o inauguracijos 
iškilmėse. Meksikos vidaus rei
kalų ministerija davė įsakymą, 
kad Amerikos darbininkų dele
gacijai butų leista pereiti Meksi
kos sieną be jokių trukdymų ir 
formalumų. Amerikiečiams bus 
duota visų pragumų susipažinti 
su vietos darbininkų klausimu, 
idant tuo budu užmezgus dar ar
šesnius ir tampresnius ryšius 
tarp Jungtinių Valstijų ir Mek
sikos darbininkų. Amerikiečių 
delegacijai Meksikos darbinin
kai ruošia didelį ^priėmime ban- 
kietą.

AVIACIJOS NELAIMĖS

Trys lakūnai žuvo

GREENF1ELD, HL, lapkr. 
22.- Trys lakūnai užsimušė, 
nukritus jų aeroplanui iš 100 
pėdų aukštumos. Žuvusieji yra: 
laikraštininkas George Walker 
iš Jcrstyville, III., IT. G. Tilleyj 
ir Ole Hagen iš St, Louis. Ti-t 
rinejimas parodė,' kad aeropla
no gazolino tankas buvo luš-! 
čia s.

Du aviatoriai užsimušė

AMONIO, Tex.. Upkr. 
22<— Nukritus aeroplanui, už
simušė du aviatoriai, Dovi d 
Vasbinder ir A. F. Mullin.

SAN

RADO $500,000 PAVOGTŲ 
BANKO BONŲ.

Ič

YOUNGSTOVVN, O., lapkr. 21. 
— Miesto parke rado 500,000 
dolerių vertės bonu ir akcijų, 
kur nesenai buveį pavogta iš 
Springboro, Pa., Bentley banko.

išsinešė
voltą 
lis ir

MUSSOLINI GAVO FAŠISTŲ
PASITIKĖJIMO

ROMA, Italija, lapkr. 22. — 
Fašistų parlamentas 337 bal
sais prieš 17 pareiškė pasitikė
jimo Mussolini’o valdžia.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

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

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai50 CENTU

Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



M istynes
Panedelyj, Lapkričio (Nov.) 24 d., 1924 m.

naujienos, UHeago, m.
—  ................... ... riij I »I i ...........n

Pirmadienis, Lapkr. 24, 1924
1  - - - - - ■  - ■ - -  - ■* - -y

(KORESPONDENCIJOS
V—I'11 i 1 , ■■ ■ I I iii

I ■>■■■■■>■ ■■Iii. I !»,,! „

Chicago Heights, III.
Dramatiško Ratelio vakaras. 

Stoka salių.

WALSH’S HALL SVETAINĖJE,
Kampas Noble ir Emma Sts (netoli Milwaukee, Avė.)

Karolis Požėla
Europos čempionas

K. La Bouche
Francuzų ristikas

Antanas Brazauskas
Brooklyno žvaigžde

su Niek Bihun
Rusų sunkiojo svorio ristikas

su D, Dudinsku
Lietuvių vidurinio*'svorio ristikas

Wm. Berth
“Big Bill”

V isos poros risis iki galutinos pergalės
Pradžia 8 vai. vak.

Tikiety kainos^ $1.10, $1.65 ir $2.20

su

Chicago Heights lietuviai turi 
keletu draugijų, bažnytinių ir 
tautinių. Yra ir Dramatiškas 
Ratelis, taipjau pašelpinė drau
gija, i kurią priklauso vyrai ir 
moterys, vaikinai ir merginos; 
kadangi prie Ratelio priklauso 
daugiau pažangesnių narių, tai 
Ratelis h* savo veikimu daugiau 
pasižymi už kitas draugijas.

t. . 's. *,« -J.

Spalio 26 d. tas Ratelis suren
gė vakarą, kuriame >4>uvo vai
dinta komedija “Piršlybos”. 
Publikos atsilankė pilna svetai
nė, vaidinimas taipjau susisekė, 
taip kad vakarą galima skaitytį 
sėkmingu, o ir draugijai liks ne
mažai pelno.

Tik blogą, kad Chicago 
Heights nėra geros salės’, kurioj 
galima butų pastatyti geresnius 
veikalus; o prie prastos estrados 
ir netikusių scenerijų, kad ir 
geriausia butų vaidinama, vis 
nedaro reikiamo Įspūdžio.

Veikiantieji yra daugiausia 
atvažiavę iš Lietuvos ir moterys. 
Bet iš Amerikoj augusio jauni
mo, nors čia jo ir yra, naudos 
mažai, nes tam jaunimui jokis 
pažangesnis veikimas nerupi ir 
sunku juos priprašyti, išėmus 
porą mergaičių, kurios dar šiek 
tiek veikia dailės srityje.

Grosemei užsidegus sudegė 
žmogus

>• gyvenantis 1518 
Wentworth Avė., italas, turi sa- 
vo^bučernę. Jo sūnūs taisyda
mas beismente šaldomąją maši
ną pagimdo ėksploziją, kuri už
degė jo drabužiusz --Nelaimin
gasis degdamas išbėgomis beis- 
manto; jo brolis ir tėvh£, pama
tę nelaimę, šoko gesinti, bet tik 
patys gerokai rankas apsidegino. 
Nelaimingąsis .jnigąbeijitas j li
goninę po keturių valandų pasi
mirė.

z J*
/.Munšąino vaistau;

Vienas geras parapijonas mėg
davo gerokai įsikaušti naminė
ms. Tad jb šeimjnoj tankiai 
kildavo nesutikimai. Nesenai pas 
tą parapijoną apsilankė klebo
nas ir besikalbėdamas prisimi
nė, kad jis esą girdėjęs apie 

Į esančius jo šeiminoj nesutiki- 
inus ir paragino duoti didesnes 
aukas bažnyčiai, o viskas busią 

I gerai/ir namuose užviešpatau
sianti laimė ir ramybė, žmogelis 
nors nemąžą šeiminą. turi, bet 
(sukrapštė : apie $5(1 ir atidavė 
-kunigėliui, už ką kunigėlis.-j i pa
gyre net ir bažnyčioj.

Bet vieną vakarą parėjęs ge
rai isikaušęs, kaip paprastai, 
pradėjo mušti savo šeiminą. Pas 
jį gyvenęs giminaitis norėjo gir
tąjį geruoju nuraminti ir muš
tynes sustabdyti ir priminė, kad 
ir kaimynai juoksis, o ir klebo
nas nepagirsiąs. Girtasis hiąnė,

kad jį norima kunigui įskųsti ir 
šoko ir savo giminaitį mušti. 
Tąsi s tuoj spruko lauk, girtasis 
paskui jį. Bet girtasis buvo-tiek 
girtas, kad bėgdamas paslydo, 
krito ir krisdamas išsilaužė du 
šonkaulius. Dabar tas žmogelis 
guli lovoj. Kažin ar jis dabar 
pradeda suprasti, kad girtavi
mas nieko gera neduoda?

— Parapijonas.

Kansas City Daktaras Išra
do Naują Diržą.

•------------------------ i \

Nau jas Išradimas Išgydo Rup- 
turą Be Operacijoj.------- į

Kansas City, Mc., (SpeciAlį). — Pa
darytas naujas išradimas, ir pkspertai 
sutinka, kad neturi sau lygaus dėl 
ruptų ra, sergančių žmonių, jvėliau.sis 
i&rajIimas- gerai žinomo Hėi’nia Spe
cialisto Hr. Andrevvs, 378 .H. Koch 
Bldg., Kansas City, Mo. ’ Nepapras
tas pasisekimas šio naujo metodo, pa
tvirtina, kad jis užlaiko ir gydo rup- 
turas. Jis sveria tiktai keletą unci
jų. Neturi jokių kietumų, nėra besi
tempiančių diržų, nereikia kojų ap
raišioti, nėra plieninių lankų, jis taip 
yra parankus, kaip lengvas rūbas. 
Kas jjvturi šimtai žmonių numetė sa
vo diržus ir pareiškė, kad rupturos 
pilnai yra išgydytos. Daugumas jų 
turėjo pavojingas dvigubas nipturas, 
nuo kurių jie kentėjo per metų eiles. 
Dr. Amlrews’ ambicija padarė tai, 
kad kiekvienas su ruputn/ žmogus 
gali dabar džiaugtis palengvinimu, 
malonumu ir gydančia jėga šio nau
jo išradimo. Jis atsiųs kiekvienam 
Naujienų, skaitytojui dykai pabandy
mui, kurie jam parašys. Jis nori, 
kad .vienas’, žmogus kiekvienoj apielin- 
kėj turėtų jo išradimą. Jei norite 
prašalinti savo rupturą, be operaci
jos, pasinaudokite proga šio naujo 
daktaro išradimo dykai pasiūlomo. 
Rašykite jam šiandien.

•ą t
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Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir būdavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 
3352 So. Haisted St., 

Namai 3356 Lowe Are.k....... ....... ..............................

GULBRANSEN

*
Registruojanti Pianai 

Išgirsk ir pamatyk musų 
krautuvėje.

'5 Jos. F. Budrik
3343 So. Haisted St.,

•: CHICAGO, ILL.

r—----- -------------- ---------

Naujas!
Puritan

Hop —
Flavored

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-E 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. >

S, L FABIONftS CŪ
7 * *

809 W. 35th St., Chicago į
Tel. B< levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- K 
r DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
o Parduodam Laivakortes. « *L

MMAUTNEr^MI'OODŠSTORE U

3793 Archer Avenue.
Comforter, pilnos mieros, paprastai $5, utarninke

............ ......... '.....................$3.75
Turkiški rankšluosčiai, dideli, stori, gražiai mčlim, 
paauksuotais kraštukais, tol kol jų yra..........  25c
Vaikų vilnonės juodos pančiakos^ paprastai 98e. la
bai gerai parduodamos, mieros 6 iki 814, porai 69c 
Užklodės, tikros Esmond užklodės, pilnos mieros 
dėl didelės lovos, specialė kaina utarninke $4.48 
Geras muslinas, 36 colių platumo, storų apskritų siū
lų, paprastai 25c. jardui, specialiai utarninke 19c 
Vyrų union siutai, žinomo “Chalmers”, maišyti vil
noniai, kaina $3.50, tol kol jų yrax siutai .... $2.48 
Vilnoniai, labai geri siūlai, visų spalvų, stori, geros 
rūšies, 4 unci jų motkas, utarninke motkui . 65c
Vyrų overalls, union padaryti, stori, paprastai $1.75, 
labai specialiai utarninke, mieros 34 iki 42 $1.00 

(Tiktai 1 kostumeriui)

Naujiena

iv1s»»a Ir pAjisgą auvrsdam* I U nauja* airė* K
i. Cftth arba ant

Hmitinf Lletavlą Elektro* Korpornrijk AJn/HJroįa jv
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I b r

A. BABTJCUH, F
161$ W 47th StM Tel. BouhvuH 7101. 1H92. Chicag*. I

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(ShopingxBags) 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted St., Chicago, UI.

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis E A

3v.Svarų O 3 CKlanas w w v
Prašykit jūsų groseminko

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vii. duo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard ‘.810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantų be skausmo
Bridgs geriausio aukso. Su mus* 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal 
otą. Garantuojama visą savo darbą, i 
žemas musą kainas. Sergėkite sa« 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai

1545 West 47th Street, 
N«tnli Aalt(i*nd

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
’hone Lafayettc 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė 
4254 Archer Avė. 
kampas Albany Avė.

Spcciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet se ai ir perfiumai iš l'rfln- 
ciios ir ki ų šalių.
imi iiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime, Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilviu ligų, gasų, rugštumų 
ii' nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimų? Ar turite didelį persi
šaldymų, nemalonų kvapų? Ar 
-turite hemoroidus ir fistulų? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbaliinų ir 
mažai sveria te? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigo, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusį liežuvį? 
Prasalinkit nervingumų — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukec Av.

Tel. Haymarket 43?6
Viršui Hatterman ir Glanlz Banko

Valandos U 12 ryto, 2-b po 
pietų, 6*9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau-.

jo, odos ir šlapumo ligų.

Complete in Itself

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą} 
3335 So. Haisted St.

Telef. Y arda 0141 ir Yanls 6894
Panedėlio vąkare:

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

k ........................... ; , „ <

J. P. WAITCHES '
‘ Advokatas :

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

Kambaridi 614 ir 616
Telefonai :Randolph 6584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

—----------------------- --- .-.r..-

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 lx)tus, 
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 įgaliojimus.
7 8. Dearborn St., Tel. Randolph 3261 
Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telefonas Roosevelt ‘.tO'JO
Namu telefonas Canal 1667

Vibįįi........ . 1______
( Tel. Dearborn 9057 )

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waskington St. 

Cor. Waskington & Clark

Namų Tel.: įlydė Vark 339b

Išgalanda razor gele- 
: želę be išėmimo jos iš 

■f kotelio. Greitai ir ge
rai.-. t Visas 'getas — 

i razur sp dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
Ir augščiau.

MdeVlutcrStrop Razor



Pirmadienis, Lapkr. 24,1924
" ■ » 11 ■ ■imi ■ I Į,,II , — ,, , —*I^< ’ ■»— > * ’*'■’ » I —*I l«l «MPT4M

NA«J1KWW, ClHagB, m.
na*«U'**

MUSŲ MOTERIMS
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Kį m KAIP VIRTI
VAISIŲ SRIUBA

Paimk šešis didelius obuolius 
ir šešias griušias, gali ir varto
ti džiovintus vaisius. Nulupk, 
supjaustyk plonai, užpilk vande
niu ir virk pakol sutirstės, (ra
li perkošti per šitą, jeigu nori. 
Pridėk pusę svaro cukraus, bis- 
kutį cinamono ir riekelę citri
nos ir vėl virk. Užbaltink su ’ i 
kvortos saldžios grietinės. Kuo
met įpili grietinę, nebevirk. Jei
gu valgysi karštą, gali valgyti 
su bulvėmis, šaltą su sukoriais 
ar krėkė m.

ražaičiai butų gerai apdengti 
trupiniais); tada kepink ant 
skau rados, kur randasi labai 
karštų sumaišytų taukų ir svie
sto. Kuomet vienas šonas gerai 
apkeps, apversk pyragaičius, 
kad ir kitas šonas parustų. Su
dek pyragaičius ant karštoą to- 
rielkos, apiberk cukrum ir jeigu 
nori, cinamonu, i)’ padėk ant sta
lo.

! Kandis išnaikinti galima se- 
' kančių budu: Paimk po lygią da
lį kamparo, aliejaus ir tarputi no 
spirito. Suvilgyk tame mišinyj 
sugeriamą popierą; išdžiovink 
ir dėk į tarpą drabužių.

Arba: Lupulino 1 dracluną, 
kamparo 1 unc. Icedro puivenių 
4 unc. Sumaišyk. Pabarstyk kur 
kandjs laikosi.

Arba: Karbolio rūgšties (car- 
bolic acid), kamparo sakų po 1 
unc., benzino pusę kvortos. Iš- 
tarpink sakus ir karbolio rūgš
tį benzine. Vartok, suvilgydamas 
sugeriamos popieros šmočiuką, 
arba su prunkštuvu apipurkš- 
čiant.

KIAUŠINIAI IR BULVĖS

Išvirk ir sugrūsk 6 dideles 
bulves. Pridėk du gerai išplak
tu kiaušiniu, sviesto, pipirų ir 
druskos pagal skoni. Įpilk vie
ną puoduką karšto pieno. Plak 
iki bus labai lygi ir šviesi koše. 
Pridek truputi cukraus ir api
berk nutmegu arba cinamonų. 
Sudėk į gerai išsviestuotą moli
nį bliudeli ir kepk iki viršus pa
rus.

BANDUKĖS Iš ŽUVIES

\’artok bent kokią likusią žu
vį. Sukapok smulkiai (pirmiau
sia išimk kaulus), sutrink bul
vės i košę ir imk du šyk tiek 
bulvių, kiek žuvies. Sutrink ge
rai su žuvim, uždėk druskos ir 
pipirų. Padaryk bandukes, api
pilk baltos duonos trupiniais ir 
virk taukuose iki parus. Vieto
je bulvių, gali vartoti ryžius. Pa
duok i stala su bile dažai u. • c

RAZINKŲ PYRAGAIČIAI

Prie vieno puoduko karštų 
išvirintų ryžių pridėk vieną šau
kštą cukraus, 1 šaukštuką svie
sto, 1 išplaktą kiaušinį, žiup
sni ūką druskos, du šaukštu sal
daus pieno, vieną ketvirtdalį 
puoduko besėklių razinkų ir už
tektinai baltos duonos trupinių, 
kad butų stiprioka tešla. Suda- 

į mažus paplokščius, 
pyragėlius. Apibar

simu smulkiais duo-
apskritus 
styk abu
nos trupiniais, pavilgyk į išplak
tą kiaušini su kuriuom buvo su
maišyta 1 šaukštas vandens, 
vėl gerai apibarstyk trupiniais 
(arba įkišk į trupinius, kad py-

AUKSO PYRAGAS

Paimk tris valgomus šaukš
tus taukų arba sviesto, % Puo" 
dūko cukraus, 2 kiaušinių try
nius, Į. i- puoduko pieno, U/į puo
duko miltų (pastry flour), 2—3 
šaukštukus baking povvder. 
Trink sviestą iki bus smetonuo
tas, pridėk cukrų, išlengvo ir ge-

GERAI BUTŲ

1 Turėti apribotą tikslą.
2 Eiti tiesiog prie jo.
3 Apsipažinti su visomis 

smulkmenomis.
4 žinoti daugiau negu nuo ta

vęs reikalauja.
5 Atminti, .kad sunkenybės

yra vien tam, idant pergalėti.

merkti agurkus suryman, sako 
Jungtinių Valstybių Agrikultū
ros Departamentas, kuomet ne
galima jų sunaudoti, vieton, kad 
leidus jiems niekais nueit. To
li iuo budu galima jų turėti, ka
da tiktai norima.

Informacijos ir patarimai 
kaip užlaikyti daržoves sūry
muose yra duodami Farmers’ 

' Bulletine 1438, Making Fermen- 
ted Pickles (Kaip Rauginti 
Agurkus), kurį išleido Jungti
nių Valstybių Agrikultūros De
partamentas. Nors skiriamas 
vientik šeimininkių naudai, šis 
bu lėtinas gali būti vartojamas 
komercijos reikalams. ,

Tame buletine duodama daug 
vietos agurkams ir kopūstams, 
žirniukai, žalios tomeitės, žied- 
kopusčiai (cauliflower) komai, 
ir nekurie vaisiai kaip persikai 
ir kriaušes yra minimi, šį bu- 
letiną galima gauti pareikalavus 
iš Jungtinių Valstybių Agrikul
tūros Departamento, Washing- 
tori, D. C.

SKAUDAMI CIURNIAI

Prašalina uždegimą, pa
lengvina skausmą.

Tik biskutį Sloan’s lengvai už
tepto prieš einant gulti suteikia 
greitą palengvinimą nusilpu
sioms ir skaudamoms kojoms. 
Jus nusistebėsite, kaip greitai 
prašalins skausmus. Pabandy
kit šj vakarą. Pas visus aptie- 
korius — 35 centai,

Sloaris Liniment
—- Prašalina skausmą.

Jei nori ką nors parduot 
lai pagarsink Naujienose.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SI., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją^ 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuosą. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagelbą.

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

Tel. Rlvd. 81W
M. Woitkew1es

BANIS 
AKUŠERKA 

ruriu patyrimą 
’asekmingai p«- 
amauju motą- 
•ims prie gimdy- 
no kiekviename 
•tsitikime. Tei
gia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
latarimus inbte 
ims ir mergi 
■oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

“■DR. HERZMAN-®
—Iš RUSIJOS—

DR. SERNER, 0, D.'
Lietuvis Specialistas

rai išmaišyk. Pridėk gerai iš
plaktus' trynius ir vanillą. Su
maišyk gerai. Pridek pramainu 
miltų, išsijotus su baking pow- 
der ir pieną. Sudek Į vieną di
delių ištaukuotą blėtą arba Į dvi 
mažas blėtas. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje nuo 35 iki 40 
rninutų, arba iki iškeps.

COKOLIADINĖS CUKRINĖS

Pusė šmotuko šokoliado, du 
svaru balto cukraus, pusę kvor
tos šviežio pieno, 1 t šaukštuko 
kremo tartaro, 
pės, pridėk du 
sviesto. Nuimk

Nesiekti ranką toliau, kaip6
galima ją atitraukti.

7 Būti di’ą.su, išmintingu vi
suomet.

8 Naudoti es kitų žmonių sme
genimis.

9 Atlikti savo darbą kuo- 
greičiausiai ir būti maloniam.

KAIP AGURKAI RAU
GINAMI

Nors ir galinga pirkti labai 
gerų raugintų agurkų, vienok 

šeimininkių pačios 
Geras būdas yra

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

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkšti], širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą. •

Taįpgi gydome su pdsiSekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime speciali skyrių dėl palčgčlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekaųie visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

j jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
i nuvargę, nilpnos, skaudžios arba 
> ašaroja, tuojaus ateik pasitarti;

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

A-----------------------------------------

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai 
m . . . ) 8111. NaktįTelefonais -į jjrexel 0950

( Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Vai.j 9—10 A M. ir po 8 vai. vak 
Speciali Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
gaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Virink kol tru- dauguma 
dideliu šaukštu juos raugina, 
nuo ugnies, in- 
vanillos, plak

smarkiai kol pradės aušti, iš
pilk į sviestuotus indus. Kol 
minkštos prikaišiok valakiškų' 
riešučių ir supjaustyk Į ketvir-l 
tinius šmotukus

ŠOKOLIA DIN ĖS ŠALTMĖTĖS
Paimk’ tris puodukus smul

kaus cukro, vieną puoduką kar
što vandens ir vieną šaukštą 
kremotartaro. Virink kol tęsis 
kaip plaukai.

Nuimk nuo ugnies, indėk pen
kis lašus šaltmėčių 
rai ir išversk ant paliavotos po
pieros. Ištarpink tris uncijas šo-' 
koliado ant katilo. į šitą indck 
šaltmetulės po vieną. Padėk ant 
Dopieros\ kad vėl sukietėtų.

t
Išplak ge-

Šeimininkėms patarimai
Prūsokus lengvu i galima išvai

kyti įbarstant į plyšius smau
kiamos* tabokos. Galima tą patį 
ir atsiekti su boraksu.

MADOS

1893

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.No. 1893. Jokio supratimo apie 

siuvimą neturinti ypata gali pasisiū
dinti šį rūbą, ypač! turint prieš savo 
akis viso

Sukirptos m ievos, 
44 ir 46 colių 
rai reikia 2% 
rijos.

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

siuvimo eisena.
36, 38, 40, 42, 

per krutinę. 36 mie- 
yardo 36 colių mate-

vieną ar daugiau vlrS

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

siųsti man pavyzdį No...... ____
M i eros . ...... .......... .......  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

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

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu I T. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka- 
ledas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės i Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

> DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofissui
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinoda
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligą. < 

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

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

Dr. J. M. Chrzan

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
. ........................... ■■■ ■ ' ! ■ „Į

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

1016 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarketl

I 9149. Res. Keystone 4130. |

Tel. I^fayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. KOY 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 ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v-—....... i—į -y

r
Phone Pullman 0676

DR.S.SMOLLAR ;
DENTISTAS

Valandos: nuo. 9 ryto iki 9 vak.
Nedelioj pagal sutartį 

10718 So. Michigan Avė., 
CHICAGO, ILL.v,.,,.— /

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

' iki 2 vai. po pietą
—---------

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
PR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir 6:80 iki 9:30 vakarą

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. į j Chicago, TU.

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 '▼ai. rytx>; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St.. Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 Iki 9 vai. vakare

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Weateiu Avė [
Tel . Lafayette 4146 *

Ofiso tel. Boulevard 9693 /
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. Vyrišką 

Vaikų ir visą chronišką ligą 
ifisas: 3103 So. Halsted SU Chicsgs 

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

—.. a
Dr. Benedict Aron 

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afayette 0076. Valandos 2-6 vai 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:30 vakare. De] specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

I ■ I —!ll II

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

OptomotriBt
Te!. Boulevard M87 

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

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelfr' 2025

-----------  -----R

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chronil- 

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

%25c4%2585.su
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’ pašalinti iš kongreso komi- Laukis, kaip jau minėjome, pats gėrio nuomone, nėra moraliai šil
tėtų ir išmesti iš partijos.

Bet praėjus kuriam laikui 
pasigirdo balsai republiko- je, ]{U1. gj0 tardymas (teisėjo tai vėlesnė istorija, nes pilnai 

Superior patikrintų informacijų apie Ru- 
Ir, to ne- siją dabar beveik negalima gau- 

veizint, jisai paskelbė žinią, ku- ti. 
rioje sakoma, kad ‘ 
buvusios teisiamos 
LIAME TEISME! • 

Ar p. J. Laukis 
kriminalėse bylose 
veda valstybės prokuroras, o ne 
šiaip koks nors privačio žmo
gaus pasamdytas advokatas?

Ar jisai nežino, kad krimina- 
lėse bylose prieš 
esti išimamas “vvarrant” (įsaky- korupcijos, 
mas suareštuoti) ?

Ar jisai nežino, kad šitoje by
loje nebuvo nė “warrant’o,” nė 
valstybės prokuroro įsikišimo, o 
buvo tiktai privačio asmens ci
vilis skundas?

Jeigu tautininkų redaktorius 
ir butų toks ignorantas, kad ne
sugebėtų atskirti civilę bylą nuo 
kriminalės bylos, tai nejaugi ji
sai galėjo nežinoti, kurio teismo 
namuose jisai pats liudijo?

P as J. Laukis yra senas ame- išlaidas su pajamomis, valdžios 
rikonas, išgyvenęs aį)ie dvejetą buvo verčiamos leisti popieri- 
došimtų metų vienoje tiktai nius pinigus. Tokiu budu, pas- 
Chicagoje, ir anglų kalbos “eks- kutinieji ėmė netekti savo pir- 
pertas,” kaip jisai buvo persta- mosios vertės ir vis pulti žemyn,
tytas teismui, — vienok jisai Priėjo net prie to, kad popieri-
nesusivokė net, kad ta vieta,’ nis pinigas buvo už niek.

“P. Jamonto pranešimu lap- kur jisai liudijo, tai civilėms by- Suprantama, toksai stovis yra
kričio 18 d. įvyko byla...” loms skiriamas Superior Court, kraštui begalo / kenksmingas,

o ne Criminal Court! Prekyba ir pramonė negali pa-
Taip elgiasi tasai asmuo, ku- sėkmingai vystytis ne tik su už

riš buvo, taip sakant, “star wit- sieniu, bet ir viduj. Kas trejetą 
ness” “Naujienų” skundėjo pu- metą atgal yra buvęs Lietuvoj. 

jSėje. w atsimena kaip keistai ir betyar-
Byloje prieš “Naujienas” bu- kiai viskas tuomet ėjo. Panašų 

prisikabinta, tiktai prie reiškinį buvo galima pastebėti 
ir kitose šalyse.

Taigi jei ne teorija, tai bent 
pats gyvenimas įtikino ne vieną 
Europos valstybę, kad 
yra gyvybės pulsas — 
kiekvienos organizuotos 
jos šiuose laikuose; ir 
rint prieiti prie normalių aplin
kybių, reikalinga padaryti pUrt- 
gus pastoviais. Kitaip sakant, 

i reikia popietį paremti auksu. 
! Taigi šis dalykas jau yra vyki- 
I namas, nors kiekvienoj valsty- 
Įbėj savaip. Kuomet Rusijoj 
popieriniai ženklai iki to nupuo
lė, kad net nebuvo skaitomi pi
nigais, ten tapo suorganizuotas 
Rusijos valstybinis bankas su 
įgaliojimu išleisti červoncus, ku
rių kiekvienas turėtų vertės 10 
aukso rublių. červoncai buvo 
leidžiami pramonės ir komerci
jos reįkalamis; valdžia jais nesi- 

| naudojo. Bankas likos maždaug 
nesiklausomas. Savo išleistų 

Milwaukee Leader” parašo, banknotų ketvirtą dalį jis ture-

buvo tame teisine bylos laiku, puvę.
Jisai pats tenai liudijo ir po to Bergeris taip mano, bet ar tai 

** dar pasiliko sėdėti teismo salė- yra tiesa, tai galės parodyt tik-
Tautii Sąjunga ir Lenkijos tautos

nų partijos viršūnėse, kad Davido kambaryje, 
“maištininkams” esąs atda- Court, Room 839). 
ras kelias pataisyt savo 
“klaidas”. Jie ‘ nebusią nu
skriausti.' ‘ .

Butų daug vyriškiau, jei- 
j gu jie vieni nuo antrų galu- 

Fm.r-j « j m m tinai atsiskirtų, negu vari- Lntered as Second Class Matter • y
tfarch I7th, 1914, at the Post Office nėt Šitokį politikavimą. 
vi Chicago, UI., under the act of 
Vlarch 2nd, 1879. 1 '------------  " -—

Editor P. Grigaitis

1789 South Halated Strwt 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratestt
Į8.«0 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Apžvalga
DEL “NAUJIENŲ” BYLOS.

$8.001
4.00
2.00
1.50

* ,76 byla, kuria užvedė prieš

Pereitą ketvirtadienį “Naujie
nose” buvo platokai aprašyta 

i “Nau
jienas” vienas advokatas, pasi
jutęs “apšmeižtu” reporterio ži
nute, tilpusią šiame laikraštyje.

Kaip ir buvo galima laukti, 
“Draugas” pasiskubino ne tiktai 
pranešti, kad nuosprendis pada
rytas prieš “Naujienas,” bet da 
ir pridėti savo nuosprendį, jogei 
jos esančios “šmeižėjai.” 

| Savo straipsnelį “Draugas” 
$s.oo pradeda taip:
4.00
2.00

„ .76

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

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje paštui

Metams _______ ______
Pusei metų ....... ..........
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam __ ...
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei ........  18c
Mėnesiui___ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paktu:

tfetuns ___________________ $700
Pusei metų _________________8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam 1.25 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose j
(Atpiginta)

Metams ...............
Pusei metų _ __
Trims mėnesiams ...M.
Pinigus reikia siųsti pakto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. rp . . , , .Į * lai ne pirmas kartas, kad p.
, Jamontas bendradarbiauja •

Lapkričio 21 d. Amerikos “Draugui,” o “Draugas 
laikraščių korespondentas, 
Raymond Fendricl;, prane
šė iš Konstantinopolio, kad 
sovietų valdžia davė Ameri
kos milionieriui Harrimanui 
koncesiją per dvidešimts 
metų išnaudot manganeso 
kasyklas Kaukaze.

14 tu kasyklų esančios la
bai didelės. Kuomet Gruzi
ją valdė nepriklausoma val
džia, tai iš manganeso kasy
klų kraštui tekdavo 20 nuoš. 
pelno. Įsilaužus į Gruziją 
bolševikams, duoklės nuo

o
Jamontui.

NUOSTABUS “APRAŠYMAS.

Plačiau kalba apie bylą chica- 
giškis tautininkų laikraštis. Mes 
paprastai nekreipiame domės i 
tai., ką jisai rašų; bųf šį kartą 
buvo įdomu pažiūrėti į jį, ka
dangi patsai jo redaktorius, p. J. 
Laukis, figūravo, kaipo svar
biausias liudininkas skundėjo 
pusele.

štai paklausykite, ką pasako- ■ 
ja Korespondencija, įdėta tame

“Pereitą pirmadienį ir ant-’ 
radieni kriminaliame teisme

(Laiškas iš Ženevos)

(Tęsinys)
Rusijoje nėra nė žodžio, nė 

Naujienos” spaudos laisvės. Jeigu taip bu- 
KRIMINA- tų Amerikoje, ir jeigu žmonės 

1 kurie vadinasi “darbininkų va
dais,” čia turėtų diktatorišką ga
lią savo rankose, — tai ar butų 
galima patirti, kurie tų “vadų” 
ima kyšius, vagia arba daro ki
tokias suktybes?

Ne, nebūtų. Taigi, nebūtų 
apkaltintąjį galima nė tvirtinti, kad čia nesą 

Kodėl Rusijai šita- 
ime klausime reikia taikyti kito
kį saiką, mes nežinome.

nežino, kad
kaltinimą

Grįžimas prie 
aukso valiutos
Karas ir vėlesnieji nenorma

lumai suardė daugelio valstybių 
ūkį. Negalėdamos subalansuo
ji savo biudžetų, t. y. sulyginti

v o 
straipsnio'žodžių, prie formos, 
bet niekas net nemėgino įrodinė- j 
ti faktines straipsnio pusės ne
teisingumą. Tuo gi tarpu p. J. 
Laukio redaguojamasai laikraš
tis, prikaišiodamas mums 
šmeižtų “pamėgimą,” čia pat 
paskelbia stambiausią melą!

Apie p. J. Laukio “vertimą” 
pakalbėsime ryto.

SOC1AL-PATRIOTAS” PA
VIRTO AUTORITETU.

prislėg-
Paga- 

atatin- 
(į kurį

pinigai 
kraujas 
draugi- 
jog no

jdomu, kad šitą koncesiją 
Gruzijoje bolševikai parda
vė Amerikos kapitalistui ne- 
užilgio po to, kai tapo su-; 
triuškintas Gruzijos žmonių 
sukilimas.

Maskva įdelbė ir jcb klap
čiukai kitose šalyse kartojo, 
kad tas sukilimas buvęs 
“Europos imperialistų” su
kurstytas; bet “darbininkiš
ka” sovietų valdžia, girdi,
apgynusi Gruziją nuo užsie- dalyką žino labai gerai ? 
nin knnitaln iunon. i Byla» apie kurią čia eina kal-

liejama adv. O. U. Mulks’o 
byla su ‘Naujienomis’ už 
straipsnį ‘Naujienose,’ kuria
me buvo įžeidimas p. Mulks’o J v
garbės...”

Rubsiuvių “Darbas,” kurį da* 
r redaguoja bolševikas, rašo:

“Socialistas V. Bergeris ra
šo TVlilvv. Leader,” kad Rusi
jos bolševikai yra dori žmonės 
— ‘absolutely honest.’

“Jisai turėtų pabandyti įti
kint tulus lietuviškus socialis
tus.”Taigi, p. J. Latlkio redftguoja- 

r a>ai laikraštis praneša, kad by
la buvusi kriminaliame teisime. 
Iš to išeina, kad “Naujienos” bu
vo kaltinamos dėl krinti nulio nu- kad Rusijos bolševikai esą tokie jo paremti auksu arba kitokio 
sidėjimo ir tapusios už tai nu- pat imperialistai, kaip Anglijos pastovia 
baustos!

Skaitant tai, tenka stebėtis: 
kokiu budu šitaip galėjo iškrei
pti faktus laikraštis, kuris vi-

Į nepanorėjo. Dabar musų ran-
Ikos laisvos....

Bet mano didžiausią dėmesį 
kreipė Vilnijos lietuvių delegaci
jos vadas — senas, petingas, ži
las ilgais ūsais • ūkininkas, su 
aiškiomis kardo žymėmis veide 
— blogais užgijusiais rumbais.

Viešpatie mano, musų, ilgaau
sis dzūkas — Ženevoje! Dele
gacijos, kurioje dalyvauja kele
tas inteligentų, vadas! Net ne
išmanau, kaip su juo kalbą pra
dėjau....

f—Tėvai, — sakau, — ką ma
nai?

—Aš manau taip, kaip ir jus 
visi turite manyti: Vilnius turi 
būti Lietuvos sostinė.

■—O kaip ją gausit, kad neduo
da?

—Jei veltui duotų — nė im
čiau. — Staiga jo veidas pasida
rė ruštus, raukšlės susitraukė į 
kempynę, rumbas nuo kardo pa
raudonavo tarytum siurbėlė, 
kraujo prisisunkusi, išsipūtė.

—Vilniaus nieks neatvaduos 
be musų, tarė ruščiu baisu. — 
Nei Kauno valdžia, nei Tautų 
Sąjunga!

Ir nupasakoja jisai man, kad 
Kaunas esąs per daug teorijoj 
paskendęs, o. jiems, Vilnijos ko
votojams, nesą kada į sampro
tavimus leistis. Jie esą kovai 
pasiruošę,'ir*jierris nesą ko rizi
kuoti. Blogiau visvien nebusią, 
įslelaimės kartą, laimės iklitą. 
Iškars senius, ųžąugs vaikai, o 
mirti visvien reikia. T

■ —Dabar toks metas: Vilnius 
tiktai pats išsivaduoti gali”, 
kalbėjo žiliausias,yplačiaakis se- 
įiis. ' y

—Ne; n& t- porino karštuolis 
ukrainietis.

dabar atviro sukilimo 
nevengsi m. —

—Jei padarytume atvirą suki
limą, lenkai.dabar tuii pakanka
mai jėgų mus sutriuškinti. Bet 
partizanų karas —- visai kas ki
ta; tokiam karui atsispirti len
kai yra visai bejėgiai. —■ Ir iš- 
rutulojo jisai visą teoriją, “ko
kiu budu varant partizanų ka
rą yra patogiau varyti sukilimą 
bei organizuoti sukilėlių jėgas.

—Tautų Sąjunga, atsisakyda
ma svarstyti musų kompromisi
nį pasiulijimą, mus palaimino į 
karą, ironizavo tasai pietų šalies 
karštabudis.

jisai žadėjo įsteigti tiems klau
simams studijuoti atatinkamą 
biurą, prašė siųsti kiek galima 
daugiau medžiagos jam, ir kitų 
metų posėdžiuos jis žadėjo tą
bylą iškelti. Visą medžiagą, kur ! 
jis gauna, ne tik skaitąs, bet ir 
studijuojąs.

Buvo gauta dar audiencija pas 
Anglų delegaciją, bfet ji dėl tech
nikos priežasčių neįvyko. Vadi
nasi iš 17 parašytų apdiencijų 
gauta tiktai trys, šis faktas dar 
kartą pasako, kaip Tautų Sąjun
gai rupi nuskriaustųjų reikalai.

įdomus dar reiškinys. Kai 
kurie asmenys, gavę Komiteto 
biuletinus * ar memorandumą, 
grąžina atgal (be parašo — ne
pasakyta kas), su ypatingais 
prierašais. Prierašuose bendrai 
reiškiama viena mintis: jus esa
te bolševikų agentai ir važiuoki
te į Rusiją gyventi. Vadinasi, 
lenkų šmeižianti darbai paliko 
ne be vaisių! ,

Kiek kitokioj atmosferoj vyko 
Tarptautinio Intelektualinio 
Bendiadarbiavimo Instituto po
sėdžiai, instituto, sudaryto gre
ta Tautų Sąjungos. Lęnkijos 
prislėgtųjų tautų ątstovams pa
vyko principe pravesti tėhai ši
tokio turinio rezoliuciją:

1). Jeigu yra kur kokia ginči
jama teritorija, tai kad nebūtų i 
leidžiama okupantams išvežti iš 
tenai kultūros tintų ir brange-( 
nybių; 2). Kad tuos burtus sa
vo globon pasiimtų Tautų Sąjun
ga; 3). Kad negali būti tarptau
tinio intelektualinio ’ bendravi
mo, -kol yra pavergtos ir nu
skriaustos tautos.

Rezoliucijos priimtos, visa — 
tvarkoj, tiktai klausimas, ar jos 
nesuduš į pono Mottos ekvilibri- 
stinę dialektiką...

šiaip ar taip, nuskriaustosios 
tautos šių metų Tautos Sąjun
gos posėdžiuos turėjo geros pa
mokos: aukštasai Olimpas pra
našaus taika ir nusiginklavimą, 
kol parako bačkos sprogs padan
gėje..’..

♦

IV. Užsidegs Vislos padangėj.

Prieš Komitetui ir Vilnijos 
lietuvių bei gudų su ukrainie
čiais delegacijoms apleidžiant 
Ženevą, užeinu atsisveikint. Ro
dos, teoretiškai samprotaujant, 
skandalingai brutalus Tautų Są
jungos elgesys turėjo nuskriaus
tų tautų atstovų dvasią prislė
gti, sutrempti. Bet pasirodo — 
pasidarė priešingai.

Jų kryžiaus kelias Ženevoje 
juose išaugino didybę ir dvasios 
galią.

Lenkijos prislėgtųjų tautų ko
mitetas, tuoj atvykęs į Ženevą 
plačiai išrutulojo informacijos 
darbus, išleisdamas biuletinus, 
kuriuose buvo atremti lenkų pa
sigyrimai, buvo informuojama 
apie esamąją padėtį ir 
tų tautų reikalavimus, 
liau komitetas parengė 
karną memorandumą
Skrzynskis atsaku avansu), pa
siuntė visoms delegacijbms, laik
raštininkams, ir lenkams į Var
šuvą bei į Vilnių, pasiuntė Tau
tų Sąjungos sekretoriatui, pra
šydamas įduoti Tautų Sąjungos 
plenumui pasvarstyti, pagaliau 
paprašė 17 audiencijų pas įvai
rias delegacijas. čia prasidėjo 
dalykai, kurie bus įrašyti į Tau
tų Sąjungos istoriją purvinomis 
raidėmis. Į memorandumą at
sakė visų pirma Tautų Sąjungos 
Sekretoriatas. Atsakė labai man 
dagiai pabrėždamąs, kad memo
randumą gavęs, bet į plenumą 
svarstyti jo įnešti negalėsiąs, 
nes tokius daiktus svarstyti pa
siūlyti galinti tiktai kuri nors 
vyriausybė, o antra — memo
randume reikalavimai išdėstyti 
ne tokia forma, kaip reikalauja 
Tautų Sąjungos statutas. Va
dinas, tegu bus avelė sveika, ir 
vilkas sotus. Kiti sako, kad T. 
Sąjunga šiuo Sekretoriato žygiu 
savo stiprybę parodžiusi, nely
ginant Strausas Sacharos tyruo
se galvą po kelmu slėpdamas... ,

Dar prašmatnesnis dalykas — 
ąudiencija pas Mottą, tą malonų 
švčicarietį. Jisai, kai priėmė 
delegaciją, eidamas gero, man
dagaus šeimininko pareigas, bu
vo kiek susinervavęs ir nepaten
kintas. /

—Aš jus priimu, pabrėžė pri
imdamas, — kad paskui nesaky
tume!;, kad Tautų Sąjunga neno
rinti jūsų skundų išklausyti.

Mandagumas — kaip pridera 
šeimininkui! ir toliau geras Mot- 
ta nebuvo liurbis.

—Jus, — pareiškė jisai, —rei
kalaujate, ko mes negalime duo
ti. Jus reikalaujate, kad butų 
jūsų byloj pptaikintas Tautų 
Sąjungos statuto 19 paragrafas, 
bet to paragrafo mes apskritai 
niekam nelaikom. O je* ir tai
kytume, tai tik išimtinai svar
biems reikalams. Nes te para
grafo taikinimas gręsia Tautų 
Sąjungos suirimu, o Tautų Są
junga esanti geriausia nuskriau
stųjų prieglauda.

—Tautų Sąjungos išrišimas 
nebūtų jums naudingas, mano 
ponai! — pasakė jisai.

Kažkokia užkeikta nelaimė 
prislėgė gero pono Mottos dia- 
lektiką: jam pačiam aišku, kad 
Tautų Sąjunga gelbsti nuskriau
stosioms tautoms. Bet juo dau
giau šią mintį įrodinėjo lietuvių, 
gudų, ukrainiečių atstovams, 
juo jiems darėsi aiškiau, kad 
Tautų Sąjunga gelbsti lenkams 
prislėgtasiąs tautas persekioti. 
Tikras vargas su ta dialektika!

Kai ponui Motto buvo pareik
šta, kad su panašiais reikalavi
mais buvo kreiptasi ir Paryžiu
je ir Londone, ir knd iš ten bu
vo siunčiama į Tautų Sąjungą, 
geras Motta taip pasakė:

—Jus norite, kad aš kalbėčiau. 
Tai, tam aš nesu įgaliotas! Aiš
kus dalykas, lenkų prislėgtųjų 
tautų atstovams nieko kito neli
ko, kaip tik plidėkoti Tautų Są
jungai už rupesnį nuskriaustai
siais ir atsisveikinti.

Geras ponas Motta gali džiau
gtis: šitokių puslapių savo isto
rijoj garbingos įstaigos maža 
teturi!

Antra tų tautų Komiteto au
diencija buvo pas... Kanados at
stovą. Kanados atstovas, seny
vas žmogus, priėmė komitetą la
bai širdingai. Tiktai, pasirodo^ 
su tų tautų klausimais dar per 
maža susipažinęs. Kiek daugiau 
žinių turi apie ukrainiečius (Uk
rainiečiai Kanadoj turi savo ge
rų organizacijų). Tautų Sąjun
gos šių mietų posėdžiu bylos kel
ti jis negalėjo apsiimti, nes ne
buvo pasirengęs. Grįžęs namu,

—Nejaugi visi dabartiniai 
lenkų puolimai, vykstanti Len
kijoj, yra jau jūsų organizuotų 
žmonių darbas? — nusistebėjęs 
paklausiau.

—Matai tamsta: mes Žene
voj....

Nesmagu man pasidarė dėl 
mano klausimo netaktinguųio. 
Stengiaus paslėpti jį, atsisveiki
nau. Bijojou iššifruoti tą jų 
majestatingą posakį: “matai 
tamsta—mes Ženevoj” — ilgai 
lik jis sukės mano mintyse. Ta
rytum, kažkokios elektriško 
kraujo bangos vyniojos po kūną.

dainiaus

valiuta, o likusias da
lis paremti prekėmis. Tai buvo 
dar pereitais metais. Šių metų 
vasario 15 d. Sovietų valdžia iš
leido įsakymų ir uždraudė išlei-

arba Amerikos kapitalistams 
tarnaujantys politikieriai; jeigu 
jisai parašo, kad Rusijos bolše
vikai esą aršesni despotai už se
nuosius caro satrapus, — tai dinėti naujus popierinius rublius 
gudrusis “Darbo” redaktorius to ir vietoj jų nutarė atmušti po 1,

3, 5 rublius'auksu.
Nacijos reformos pasisekimas^ 

žinoma, ’ priklausys nuo Rusijos 
sugebėjimo padengti 
pajamomis.

Vokietija ėjo kiek 
keliais. Ten leido taip 
mą rentmaržę, paremtą vertybė-

. . uuizAtjum ijvixBet jei- mis svarbiausiai, kad suteikti
kulias teismas (Criminal Court) randa- gu tiktai Bergeris pasako prie- valstybei kredito ir padengti de- 

buvo padaręs MacDonaldas. si net visai ne toje trioboje!
Vienok sakoma, kad Angli
jos valdžia neketinanti nu
traukti ryšius su Rusija. Ji 
mėginsianti užvesti derybas 
padarymui naujų sutarčių, kadangi jisai buvo laba 
kuriose jau nebus žadama liudydamas prieš “Naujienas 
garantuoti paskolų 
tams.

Tai Zinovjevas, vadinasi,

nių kapitalo jungo. , . ,
v™*, ™ nn f ba> niekuomet kriminaliame tep. nemato.Kur gine! Apgynė - sme nebuvo. ji yra civiie, o ne 

kad butų galima parduoti krioninals byla. Skundėjas no- 
Gruzijos gamtinius turtus rėjo gauti pinigiŠką atlyginimą 
Amerikos kapitalui! I už menamus nuostolius, kurie 

(jam buk tai buvę padaryti, —tai 
ir viskas. Ir ta byla buvo tar-Konservatoriaus Baldwi- 

no kabinetas jau panaikino dom“ kui?S y'
anglų-rusų sutartis,

Bergeris visiems Amerikos ’ 
“kairiasparniams” nuo senai yra 
social-patriotizmo, ir oportuniz
mo tipas. Kitus socialistus “kai- 
riasparniai” daug kartų niekin
davo vien už tai, kad jie randa
si vienoje partijoje su “social

ia civilis teismas, Kriminalis gi buržujum Bergeriu.

išlaidas

ki tokiais 
vadi n a-

lankų žodį bolševikams, tai, ficitus. Iš 3,200,000,000 markių, 
Ką gi reiškia šitoks melagin- žiūrėk, jisai jau ir pavirto ty- 1,200,000,000 likos pąvesta val

gas rašymas tautininkų laikraš
tyje? Galėtum manyti, kad tai 
yra korespondento klaida, ku
rios nepastebėjo redaktorius, 

d “bizi,”

sovie- Bet prisižiūrėjus arčiaus, matai, 
i kad Čia yra kas kita. Ton ko- 
I respondencijon yra įdėtas re
daktoriaus pastebėjimas, šito
kia turinio:

mas koją MacDonaldo val
džiai !

Tuoj po prezidento rinki
mų, kai pasirodė, kad repu 
blikonai paėmė viršų, šios 
partijos vadai ėmė viešai

“Musų informnotojas, ma
tyt, klaidingai girdėjo, nes 
kaip mes vėliau girdėjome, 
teisėjas nedarė savo nuspren
dimo adv. Mulksui pasitenki
nus, tik bylos išlaidomis — 
‘V? Red,” *

“nubausiu” La Follette’ą ir 
jo pasekėjus. Visi “maistiniu 

^kai”, kurie rėmė nepriklau
somuosius kandidatus, busią

džiai padengimui deficito busi
miem dviem metam. Pusė iš
leistų. rentmarkių paremta že
mėmis, kita pusė morgičiais ir 
bondsais, suteiktais pramones į- 
staigų ir bankų. Tokiu budu, 
naujoji vokiečių valiuta neturį 
tiesioginio ryšio arba santikio su

jungos narių drebėjimas dėl sa
vo kailio, drebėjimas, kad pri
slėgtieji nepasikeltų, yra ‘di
džiausias įrodymas, kokia men
ka teisybės sergėtoja yra ši ne
laiminga įstaiga — Tautų Są
junga” — kalbėjo jaunas ukrai
nietis.

—Mes iš Tautų Sąjungos nie-x 
ko kito nė negalėjom tikėtis, — 
tęsė jisai. — Tiktai musų žygiai 
Ženevoje nuima nuo musų atsa
komybę už‘ateities įvykius. Mes 
padarėm visa, ką galėjom, mes 
perspėjom Tautkų Sąjungą, nu
rodydami, kur istorija pasuko 
savo ratą Rytų Europoj. Jeig6 
Tautų Sąjunga dabar nenori pa^ 
boti, tegu paskui nesigaili....

—Juk mes pasiūlėm jai pri-
- įsimaišė

Ir velėsi galvoj vieno 
mestas posmas:

“Musų kiaujv ki’itęs krislas, 
Užsidegs padangėj Vislos,— 
Ir liūliuos gyvybę gyslos— 
Musų pergalės dainoj.”

Gozdava Daubaras.

(Užbaiga)

Bet vis dėlto reikia kių nors nepermatomų suiručių.
Apie piniginę reformų Lietu

voj, kiekvienas musų jau yra

riausios išminties šaltiniu!
Tai liudija apie visišką be- 

principumą musų “kairiaspar- 
nių.” Jie, kaip davatkos, žiuri 
no žmogaus įsitikinimų, bet tik
tai to, ar jisai gerbia kleboną.

Kai dėl Rusijos bolševikų “do
rumo,” tai šis klausimas yra
nedidelės svarbos. Mes, kalbė- auksu ir todėl gali nupulti. Tik 
darni apie bolševikus, visuomet suteiktoji vokiečiams paskola, 
turime omenėje pirmiausia jų sulyg Dawes plano, ją žymiai 
principus ir jų politiką, o ne jų galės sustiprinti, jei neįvyks ko- 
asmenis.
pasakyti, kad “Darbas” iškreipė 
Bergerio nuomonę.

Mihvaukee’s socialistas rašė daugelį kartų girdėjęs. Musų li
ne apie politinių partijų dorumą, tai . yra viena stipriausiu valiutų 
bet apie darbininkų vadų. Jisai Europoj, nes kiekvienas lįias 
apgailestavo, kad Amerikos dar- yra paremtas auksu: Ameri-

Kas čia pasakyta, sunku su- bininkų vadai dažnai esti “cor- kos, Anglijos ir kilų pastovių 
prasti, bet yra aišku, kad redak- rupt,” ir nurodė, kad korupcijos valiutų formoje. Kai kurie ro
torius p. J. Laukis tą korespon- negalima prikaišiot nė Vokieti- gina išleisti ir daugiau litų, nors 
denciją buvo matęs ir peržiuro- jos, nė Anglijos darbininkų va- ir ne taip, stipriai “paauksintų”, 
jęs, pirm negu ji tapo įdėta į dams. Net ir bolševikiškoje bet apie tai šiam straipsny ne- 
ląikraštį. Redaktorius p. J. Rusijoje darbininkų vadai, Ber- tenka kalbėti. —M. V.

imtiniausių išeitį, 
senyvas gudų atstovas. Mes 
savo reikalavimais, adresuotais 
Tautų Sąjungos pilnačiai pasiū
lėm, kaip tai yra motyvuota ir 
formuluota musų memorandu
me, du dalyku:

1). Pasii^miant Tautų Sąjun
gos statuto 19 paragrafu revi
duoti Ambasadorių Konferenci
jos 1923 m. kovo 15 d. nuspren
dimą, kuriuo musų tėvų žemės 
priskirtos lenkams; ir 2). Kol ta 
revizija bus įvykinta, garantuo
ti lenkų prislėgtoms tautoms 
tarptautinę protekciją. Tai yra 
•musų kompromisas, musų pri
imtiniausias pasiulijimas, — bet 
Tautų Sąjunga jo net svarstyti

ALPA
Boheinian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galimu padu- 
ryti turtingą ir 
gerą garimą 
Mes turime vi
sus kilus apy 
nius ir salyklu 
ir skystinlų ii- 
sunkfmus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Extract Co.
2.428 W. 47 St.

Phone Lafaycfte 1104
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CHICAGOS
ŽINIOS

Dar vienas' mušeika

Lietuvių Rateliuose.!
Sėkmingai atsidarė L. S.

J. Lygos lavinimosi 
sezonas

Kalėdy dovanos .♦ - -A
'geriausias lietuvių 
i ^RESTAURANTAS Phone Boulevard 7589

nušautas
Jack Cherbo, paskilbęs mušei

ka, 3344 Ainslee St., liko rastas 
negyvas ant kelio arti Aurora. 
Jis nušautas, bet nušautas gal
būt kur kitur ir tik pamestas 
ant to kelio. Cherbo ypač pa
sižymėjo kare tarp taksikabų 
kompanijų ir buvo teisiamas už 
žmogžudystes, bet vis pasisekė 
išsigelbėti ir pasiliuosuoti. Ma
noma, kad jis yra žuvęs iškilu
siame pastaruoju laiku kare 
tarp butlegerių ir jų mušeikų.

Apiplėšė banką
Pereitą penktadienį penki plė

šikai užpuolė ir apiplėšė Citi- 
zens’ State Bank, Meluose Par
ke. Jie taipjau pašovė Julius 
Trenkler, groseminką, kuris pa
matęs plėšikus nuėjo į banką pa
žiūrėti kas ten darosi, bet plė
šikams paliepus nepasiskubino 
iškelti rankas. Į jį suvaryta trys 
kulkos.

Išplėšė sankrovą
Du plėšikai įėjo i J., J. Mare- 

mont, 6319 S. Halsted St,, auk
siniu daiktu sankrova ir atėmė V G

deimantų ir kitokių brankmenų 
už $120,000.

Išvogė šlebss
Penktadienio naktį plėšikai 

per lubas įsilaužė į Pearlie Po- 
vvell Co., modistrus, 320 North 
Michigan Avė., ir išnešė už $40,- 
000 brangiųjų moterų'šlėbių.

Praeitą penktadienio vakarą, 
Raymond Chapel svetainėj, 
pasekmingai įvyko'pirmas Liet. 
Soc. Jaunuomenes Lygos lavi
nimus susirinkimas. Susirinkęs 
buvo puikus būrelis lygiečių| 
ir pašalinių draugų-gių ir vi-1 
si praleido vakarą kuosmaj 
ginusiai. Programas susidėjo 
iš labai įdomių ir naudingų 
dalykų. Po programai buvo! 
žaismės i F kitokie pasilinksmi
nimai vadovaujant lygietėms 
panelėms, žodžiu tariant, pir
mas atidarymo lavinimosi se
zono vakaras nusisekė kuopil- 
niausia visais atžvilgiais ir 
reikia tikėtis, kad šį metą ly- 
s. iečiai šioj srity labai daug 
nuveiks.

Valio! lygiečiai, lavinkitės ir 
šviesk i lės. > —Pašvaistė.

Pakvietimas scenos 
mėgėjų

Visi Chicagos Scenos Mėgėjai, 
režisieriai, rateliečiai, lošėjai ir 
scenos užtarėjai yra maloniai 
kviečiami atvykti pirmadienį, 
lapkričio 24 d., kaip 8 vai. vak., 
Mildos svet., pasitarimui apie or
ganizavimą nuolatinio Amerikos 
Lietuvių Dramos Teatro Chica- 
goje.

i Į šį susirinkimą atvyks ką tik 
i atvykęs iš Lietuvos artistas p. J.
Vaičkus su jo teatro valdytomis, 
ir suteiks trumpą pranešimą, 
kokiu budu galima trumpoje at

imtyje prieiti prie nuolatinio Te
atro.

—Komitetas.

SKUNDŽIA LIETUVIŲ
BIZNIERIŲ

Draugiškiausia metinė šven
tė yra Kalėdos; siunčia vienas 
kitam širdingiausius linkėji
mus, perka brangiausias dova
nas prieš dovanas, tarytum vi
sas pasaulis viena šeimyna. 
Bet ne visiems yra lemta ant 
šio pasaulio džiaugtis ta šven
te. Ypač musų lietuvių taniai 
kova neužbaigta, dar

kili ka Įėjimose yra 
o jų vaikai paliko 

Liūdnas yra jų li- 
Vilnijos lietuviai Su- 

našlaičius į prieglaudas,

musų 
Vilnijos lietuviai ir šiandie/ te
bekovoja už savo teises, už 
Lietuvos nepriklausomybę, už 
lietuvių tautos garbę. Tukstan- 
orai 'žuvo, 
pūdomi, 
našlaičiais, 
k imas, 
renka
užsideda sau mokesčius ir 
auklėja juos lietuvių dvasioje. ■ 
Jie šaukiasi prie musų, arne- 
rikiecią, prašo, kad mes jiems1 
prigelbėtumėm šelpti Lietuvos' 
našlaičius. Chica|gcxs Komito-. 
tas Lietuvos Našlaičiams Šelp
ti rengia bazarą gruodžio 4, 5: 
ir (> d. (f. net keturių skvriu:, 
moterų rankdarbiai, vyrų^rank-! 
darbiai, Lietuvos našlaičių 
rankdarbiai, biznierių šliau
kau tų daigtų skyrius. Pirmą

Vyrų skyrius žada būti labai 
įvairus; keletas rankdarbių

(Tąsa ant 6-to pusk)

Pinigų Sutaupymo Planas
SerųPagelbės jums ft 

in s i gyti t

Gerą dieną, drauge.
— Kaip tamsta 

rodai?
Skaniausius 

gydamas ir gerą
gaudamas, užtat gerai ir išro- 
dau.

puikiai iš-

patarnavimą

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extia-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Jei jūsų sutaupymai butųHr maži jus dabar galite įsigyti 
Chicago Rapids Transit Conipany 7-8/10% PHor Prefer- 
red Šerų. Jus galite pirkti ant išmokėjimo, $10 įmokėti 
ir $10 kas mėnesį už Šerų — gausite 7% palūkanų už 
jūsų įmokėtus pinigus.- Kuomet jūsų Šerai bus apmokėti, 
jus gausite dividendus kiekvieną] mėnesį iš uždarbių “L”. 
Tie šėrai yra $100 kiekvienas. Dividendų mokama $7.80 
| metus už ščrų.

V ii ii . 13,000 žmonių jau yra padarę šį investmentą Tai 
yra proga dėl jūsų. ,

• Del smulkmenų ' pasikalbėkite su bile vienu 
“E” darbininku arba atsiųskite kuponą dėl 
pilnų Informacijų. . Mes taipgi atsiųsimte dy
kai .knygutę Chicago Rapids TranSit Kom
panijos, Chicagos gatvių surašą. ,

Utility Securities
COMPANY

72 West Adams Street, Chicago
’ 409 East 35 Street

Louisville Mihvaukee

Li-2 GAUKIT JŪSŲ KOPIJA
John J. Moran, Rooin 843 — 72 W. Adams St,, Chicago.
Be jokios man atsakomybes, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Piior Preferred 
Staką ir complimcntary kopiją kompanijos, išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas ..........a..................  :.........
Adresas ......... ............... ............................. ........................................ ..........

Atkeliauja Įdomus
Svečiai

Užprašoin visus musų drau
gus ir drauges atsilankyti į 
musų reslauraną, tikriname, 
kad visi busite užganėdinti. Pas 
mus vieta švariai užlaikoma, 
gražiai ištaisyta ir skanus val-

1 gini.
| NATIONAL RESTAURANT

1841 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
j šiuomi pranešame Chicagos He- 
! tuviams, o ypač Bridgepprto apie- 
; linkės, kad aptieka The New City 
Pharinacy, 
S. Halsted St.’, 
naujų vietą 3130 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesne 
įrengta.

The New City Pharinacy
John Malakauskas, sav. > 

i 3430 S. Halsted St.. Chicago. III 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!^

buvusi po nuni. 3327 
dabar persikėlė j
" -..... t.
galėsime suteikti

ir moderni.škiau

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsifienėjusias, be vaistų ir opera 
cijųį naujausiais budais;

4204 Archer Avė., Chicago, I1L
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėl dieniais nuo 9 iki 12 pietą

Telephone Lafayettc 4543

p LITTLE .'
I SPINOGPAPHS J

visų skilvio ligų ir žarnų 
nervų mote- 

ne-

Nuo
inkstų, reumatizmo, 
rlškų, vyrišku ligų ir visu 

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

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

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas

Kambariai 14, 15,į 16 ir 17 
Ant Platt’s Ąptiekos 

Pastebėkite mknp iškabą 
Valandos nu/ 10 lyto iki 10 vakare.

■kA
J

Sportas
ŠIANDIE POŽĖLOS

RISTYNĖS

\Valsh’o salėj, Ncble ir Gm
ina gal. (netoli Mihvaukee av.) 
šiandie vakare įvyks Požėlos l 
ristynės su rusu Bihun. Bihun 
yra geras ristikas, ir daug 
sunkesnis už Požėlą. Tačiau 
jiedu risis g‘rek o-romanų sti
liumi. o Požėla lo ristynių bu
do nesibijo.

Tose rislynėse pasirodys ir 
Antanas Brazauskas, kuris yru 
pasirengęs Chicagos ristikus 
guldyti.

Brazausko-Sarpaliaus 
ristynės

Chicagos Sunday TiV’bune 
pi anc.su, kad šeštadienio vaka
rų tapęs areštuotas Stanley L. 
kabiomis. C»71 l Kast End avė., 
turis real estą te ofisą 809 West r t
351h st. Fabionas esąs kalti- 
naiutas dėl to, kad vienai mo- 
teriškei, Mrs. \Valerie Dury, 
5917 Justine si., davęs negerų 
morgečių už 5,000 dolerių pa
skolos.

Skundą prieš Fabioną įne
šęs G u ry’ienos advokatas Jo- 
seph P. Ilector. Pati Gury’ienė 
nemokanti nė rašyti nė skai
tyti. Fabionas paleista, užsis- 
lačius jam 5000 dolerių kauci
jos. Jo byla busianti šiandie 
tardoma South Clark st. poli
cijos teisme.

Brazausko-Sarpaliaus risty- 
nėse dalyvaus vienas žymiau
sių pasaulio ristikų. Kas ji/ — 
bus pranešta rytoj

Sarpalius sako, jog jis turės 
pa geibi n inkų: šiomis dienomis 
garnys apdovanojo jį sunumi, 
kuris tur būt, bus toks jau ge
ras ristikas, kaip ir levas.

-Rep.

ZELL specialiai
Vilnoniai bu silkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelne 
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothiiig Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musą 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

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

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

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

DR. J. M. F1NSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 SU Chicago, III.
Tcl. Boulevard 7006 

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

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 ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi- 
me ir surasime

Naujas Apsaugos Apara
te dratų, mažas, garsus,tas

gatavus į minutę .turtą ir gyvastį sau
goti visur; nuo vagies kriminalio, ug
nies; naktį, dieną. Išlauko ar vidaus; 
durį.s, langus, stalčius, skrines, šiepas, 
vištininką; pavieniui ar kelius sykius 
ar kitam kambary darys kas stalčių 
jausite. Nekaštaunas, aparato kaina 
$7.00 su prisiuntimu, Amerike. Daro
me ant užsakymų. Jei nori pagaut va
giant, nesakyk, kad pirkai ir nerodyk, 
užteks amžiui. Gerumą gurant oju; pi
nigus atgal. Agentam nuošimtis. Siųs
kit ir pinigus su užsakymu. P. J,AU- 
RENS, Patenk Shop, P. O., Box 44, 
No. Bennington, V t. ’

(Apskelbimas)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Jau atėjo Kultūra No. 10.

Galima gauti Naujienose

Kaina 30 centų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

tikrą priežastį jūsų 
ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausį A- 

jjjerikonišką 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 
trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengima.s dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje, Geriausios gyduo
lės pasauly yra bos, kurios yra jčirš- 
kiamos tiesiai i kraują, ir jos greitai ’ 
išgydo ligonį.

i'uos naujus serumus turime visuo
met pas save, 606 ir 914, jos veikia 
be skausmo.

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzahiinacija ir nuiero 

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

'. isokis gydymas yru pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesvckunių, žarnų, somų plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės^ tjdos li
gų visukių išbėrimų, tai yra musų 
: pccialuiuas per puskuti^us 28 me
tus.

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

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

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

ir 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 1 va), po pietų.

Mr. 1. Knovvitt
(n sorpm 
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.),

yra jau atsiųstų net iš .Colora- 
dos, keletas iš Chicagos. Pie
šėjai pasižadėjo nupiešti pa
veikslus našlaičių naudai. Tai
gi chicagiečiai vyrai parodyki
me ką mes galime;
rai, pasirodykime vyrais 
žodžiu taip ir darbu. Lai 
rų rankdarbių skyrius 
ivairiausis.

Vyrų skyriaus vedėju
S. A. Zolpis; 927 \V. 31th

mes, vy-
kaip

bus

yra 
PI.

S. Zolpis.

J. Vaičkus ir Valstybės 
Taryba

Mažai yra žmonių, 
savo gyvenimą butų paaukoję 
scenos menui. Šiose dienose 
mes turime Chicagoje žmogų, 
kuris buvo vienas pirmųjų te
atro gaivintojų. Artistas Vaič
kus ir buvo tas, kuris aprave- 
jo daug Lietuyos meno darže
lių. Jis su savo trupę yra at- 

visus Lietuvos kampe- 
Jo pasišventimas

buvo įvertinti ir

lankę 
tins.
bai
net

kurie

ir dar
ai; ve i pė

prezidiumas matė reikalą ir 
įkainavo artisto Vaičkaus ir 
jojo artistų darbuotę teatro 
srity, štai laiškas, kurį aplai- 
kė p. Vaičkus nuo V. T. pre
zidiumo, kuris tilpo valdžios 
oficioze “Lietuva,“ 
nesį, 1919 m.

licpos me-

T. prezidiumo 
teatrui

p aš ai pa

Kaunas, 1919 m.. liep. 1(1 d.

Skrajojamoji) - Teatro Direk
toriui Kaune.

šiuo tamstai pranešama, kad 
Valstybes karybos prezidiu
mas, atsižvelgdamas Į tamstos 
ir Tamstos bendradarbių artis
tų nepailstamą^ nežiūrint t jo
kias kliūtis, ir sėkmingą dar
bą Lietuvos teatro srity 
liepęs mėnesį 10 d. 
skirti tamstos
skrajojamam teatrui 
šimtus auksinų.

šiuos pinigus malonėk tams
ta artimiausiu laiku pasiimti 
iš Valstybės Tarybos prezidiu-i 
mo.

m. 
nutarė pa
vedamajam | 

penkis I

V. Petrulis, 
Valstybes Tarybos sekretorius

.Jų darbas buvo pilnai apkai- 
nuotas ir gausi tuo laiku su
ma pinigų buvo išmokėta. Nu
džiugo p. Vaičkus su savo ar
tistais, kurie pasiuntė sekamą

“Padėka Augštam Lietuvos 
Valstybes Prezidiumui.

“Nors žiausiausia dalis 
sų tėvynei krito, tačiau 
visi lietuviai — juo sunkesnę 
naštą nešame, juo didesniu pa
siryžimu i naują 
žengiame —- laimėti.

niu
rnės

“Kurti Lietuvos žaliuose dir
vonuose meno srity, ypač teat
ro naštą visų sunkiausia.

“Aukštos Lietuvos Valstybes 
Tarybos prezidiumas lietuvių 
tarpe pirmas paguodė Skrajo
jamojo teatro artistų mokinių 
musų vargo darbą, pirmas su
teikdamas moralinės 
duodamas s I i p r y bes 
dirbti. Ir jei mums 
siseks pasiekti tojo meno idea
lo, Į kuri mes visomis pajėgo
mis norime augti, mes busi
me laimingi pirmąjį musų me
no žygi pašvęsti Augštam Pre
zidiumui, kaipo padėkos žodi ir

PRANEŠIMAI

paramos,

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vi tj Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. vak. Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite dalyvau- 
susirinkime. »

— A .1. Lazauskas, sckr.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-2EME IMORTGECIAI-PASKOLOS

ti

AT YDA
Chicago Lithuanian Auditorium 
Corporation šėrininkams.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

J. P. EWALD, Sec’v.
840 W. 33rd Street

REIKIA vyrų prie bresinio 
pečiaus prižiure.toj ų.

Atsišaukite
MR. REMINGTON, 

Lovwer.thal Company, 
947 W. Cullerton St.

SALESMENU

Mos
ATYDA

Mildos Teatro Bendroves Šeri- 
ninkams.

Pormainykite savo antrašus dėl se- 
Artistu kuopos vedėjas Juo- kančių metinio susirinkimo.

_..v v.,;ai. 1IC i J. P. EVVALD, Sec’yzas Vaičkus. i MII VV.

čius, J. Staniulį
Kubertavi

33nI Street

Artistai: Antanina 
naitė-Kuberlaviėienū i 
Kubertavičius šiandie 
jasi Valstybines Dramos 'Teat
re, Kaune; .Tuopas 
yra Liaudies Teatro

Vainiu-

darbuo-

Staniulis

Chicagos Komitetas 
laičiams šelpti rengia 
žarą ir koncertų gruodžio 
(i Ravmond Chapel, 816' \V 
Meldžiame paaukauti ka i 
bazaro, kaįį) tai: rankdarbius, 
mic gamintus valgius ir lt. 
pelnas skiriamas sušelpimui Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus

Rengimo Komisija.

norėtumėm susipažinti su 
keletą vyrų, kurie pardavinėtų ang- mil $6,000 
lis ant konilšino. Mes norime vy
rų, kurie turi energijos ir pasiry
žimų atlikti gerų darbų ir uždirb-1 
ti. Tai yra proga, kurį patrauks 
tokius vyrus, kurie nori pasidaryti 
sau gerų ateitį. 
ST. ('LAIR UOAL & MATERIAL CO.

2437 S. Loomis St.
Tel. Ganai 5531—5536

ritini;

Patsai “tėvas“, artistas J. 
Vaičkus, darbuojasi musų Cbi- 
“agoję. Lapkričio 27 d., C. S. 
P. S. svetainėje, 1126-30 W. 
18 Si., vaidins keturių voiks-iĮ 
mų dramą “Laisvės Kovotojai.“ 
Tai yra didelis veikalas, neuž
teks savųjų artistų: p. p. Ten- 
dziu lytės, Jakavičaitės, Kome

tų ros ir
iš vioti-

uo ir Kristupaičio; 
nageliui, kuri 
nių artistų. 

Šis veikalas buvo jau vai-

§v. Antano parapijos svetaine-
’i\ Trečią valandą po pietų

inta dėl vaikų, o va
je pačioje svetainėje
s veikalas “Laisvės

dėl suaugusių jų. 
per abu kartu buvo

apie 50(1 ypatų. Maža svetainė, 
tai daugiau netilpo. Veikalas 
jiems paliko. —Rep.

Kovotojai

Pranešimai
PRAN Ešl M (J TAISYK LĖS

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

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

Dykai talpinami pranešimai 
/isų 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 
■ičra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, choru, ratelių, pa
rapijų ir tikčjimiškų sektų reika- 

pa renginių: 
koncertų, 

ar sektan- 
liuterijas), 

galimi lal-

gyvenimą | pinįi j

visų 
į, kliubų, 
i ir tikėjimišktj s 
visokių bizniškų 

balių, teatrų, piknikų, 
vakarėliu ir bažnytinių 
tiškų apeigų (išskiriant 

i ir visokie pranešimai 
j pinti laikraštyje.
i 4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už ei|lį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su
■ Naujienų administracija.
■ 45 visi pranešimai norint patal- 

į sekamos dienos laidų turi
: būt priduoti ne vėliau kaip iki de- 
I vintus vai. vakaro.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Fuonii padaryki didelį «niagum< 
pats sau, savo giminėms ir drau 
ganns su kuriais ausiraiinžji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
ta, parankiausia ir dalikatniausia 
aiinėlė su lietuviikomis raidėmis 

šaulyje. Galima ir angliikai ra- 
tyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, I1L

TELEGRAMA A. G. WARBAI.
Naujienose yra gauta, telegra- 

!ma p. A. G. Warba. Ateikite ir 
latsi imkite ją.

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 Montvidas. 
Nuo dabai- lietuvių kalbos painokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės 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 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuviij 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius yirš nu
rodytu laiku. —Komitetas,

Bridgeporto lietuviatns žinotina, 
t Visi norinti gauti “Naujienas” kas- 
■ dien anksti iš ryto savo namuose 
i — apie ‘ tai malonėkite pranešti 
i “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
' St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
j tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
į da gauti ir kitą laikraštį, praneš- 
j kitę irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais, 

j Musų žmogus patyręs tame darbe, 
I jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ąp- 
rupinti savo kostumerius “Naujie

noms”. —Aušros Knygynas.

įvairų ba- 
I. 5 ir 
31 st. 

nors dėl 
na- 

Visas REIKALINGA gabus vyras 
vedėją prie insurance skyriaus, 
ri 
gu

mokėti anglų kalbų. Gera 
išmokti pelningio biznio.

J. Sinkus X Co.
809 W. 69 St.

už
Tu- 
pro-

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Liuo- 
sybės svet.. 1822 VVabansia avė., 
7:1.5 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 yru 
kviečiami prisidėti. Turinti reika
lų prie choro meldžiami kreiptis 

ikui antradieniais arba lai.š- 
adresuodami Pirmyn Chorui,kais

1822 \\ abansia Avė.
Pirmininkas J. A.scilla.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAI :S savo pusbrolio Juozo Jančiauskio; paeina iš Vilniaus 

radybos, Trakų apskr.. Merkinės 
valse., Uždų kaimo. Girdėjau; kad 
Įiirmiau gyveno Pittsburgc, o' da
bar nežinau kur. Prdšau to miesto 
lietuvių arba kitur, kur jis randasi 
pranešti, arba jis pats tegul atsi
liepia, nes turiu svarbių reikalų.

Vincentas Jančiauskas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

2 PAGYVENIMŲ mūri
nis namas, 5 ir 5 kambarių, 
Sun Parlors, garu apšildo
mas- Lotaš 30x125. Mar- 
quette Park kolonijoj. Kai
na $14,500. Savininkas pri
verstas parduoti.

Bizniavas mūrinis namas 
ant Western Avenue, auto
mobilių įrankiai. Parsiduo
da su namu ir bizniu už visai 
nužemintą kainą su įmokėji- 

Kaina tiktai 
$16,000. Nepraleiskite šitos 
progos, nevisuomet atsitin
ka.

ROZENSKI-LEMONT
& CO.,

6312 So. Western Avė., 
Prospect 2102

REIKALINGAS draiveris prie J 
duonos išvažiuojimo. Turi būt 

darbininkas ir apsipra
tęs su tuo darbu. c

3300 Emerald Avė.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris, darbas pastovus užmoke
stis; gera geram darbininkui. 
Reikalingas tujaus.

2136 So. Halsted St.

REIKIA vyrų j geležies at
karpų jardą, išvažiotojo su vie
no arklio vežimu.

Atsišaukite
RUDENS METAL & IKON CO.

1334 W. Lake Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 1 ruimų rakandai; 

visi geri daiktai ;• nupirksi! pigiai 
ir sykiu ruimus galima renduoti. 

Kreipkitės iš užpakalio
3238 S. Ralsted SI.

Tel. Boulevard 8953

PARDAVIMUI rakandai (fur
nitūroj mažai vartoti. Parduo- 

innnin iiia iibbiii Į siu ir atskirai. ^Atsišaukite nuoISRENDAVOJIMUl 12 P0 piet^ 7^1. vak.

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandonju šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $5(1. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

K. SITAVIČIA,
728 W. 18 St. 3 fl. rear, Chicago

PARDAVIMUI
RENDON bekerne su 2 pečiais ! 

ir ga radžiu s.
Telefonuokjte

Midway 10188

6 RUIMŲ flatas vendai — su vi
sais patogumais, vendą nebrangi 
Taipgi tuviu ir 2 ruimų vendai — kam 
tokie ruimai yra reikaingi malonėki
te kreiptis šituo antrašu

3723 So. Emerald Avė 
Phone Yards 7290

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON vienas didelis kamba

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

Kreipkitės:
7838 S. Green St.”

Tel. SteAvart 8819

REIKIA DARBININKU
REIKALINGA virėja į res

toraną; gera mokestįs ir pasto
vus darbas gerai darbininkei.

Kreipk i tos-:
3711 S. Kedzie Avė.

REIKIA moterų pardavinėto
jų, patyrusių prie pardavinėji
mo materiolų ir siutų. Departa- 
mentinė krautuvė, nuolat darbas 

J. OPPEHEIMER & CO.
Ashland Avė. & 47 St.

REIKIA DARBININKU
VYRI’

ANTRI MARGIČIAI
Ant Įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
I I So. La Šalie St.

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

NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 So. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.
Atdara sukatomis iki 5 v po piet.

MOKYKLOS~

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr, Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rast. E.> Jozaitienč, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt.' H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.
Draugystes D. L. K. Keistutis mė

nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23vd Place.

Pirk Dabar
Jeigu nori bučernės ir grosernės 

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

3500 So. Union Avė.

automobi-

TURIU atiduoti savo $1000 
vertės Kimball grojiklį pianą, 
geras kaip naujas. Geras pa
siūlymas nebus atmestas. Šau
kite Tel. La\vndale 1050, prieš 
12 dieną ir po 6 vakare.

BUČERNĖ ir groscrnė parsiduo
da už pusę kainos, ant didelio 
stryto, Nortn VVest Side; biznio 
daroma į dienų nuo $200 iki $300, 
turi bus parduota greit.

2623 W. Nori h Avė.

TOWN OP LAKE
Pirmas metinis išpardavimas vy

ru, vaikų, moterų ir mergaičių 
reikmenų, čia randasi visi reika
lingi dalykai. Kviečia

S. RUDELIS,
1554 S. Paulina St., Chicago

PARDAVIMUI restauracija, 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.
Bqx 405

NAMAI-ZEME
DIDELIS mūrinis, 2 i'Iatų namas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Pruspeęt 1364

REIKIA vyrų kaulų išrinkę jų 
iŠ jautienos. Nuolat darbas visą 
žiemą,darbas nuo štukų ir dieno
mis. Atsišaukite Western Pack-' 
ing & Provision Co., 3880 So». 
Morgan St. \ j

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

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais.

MAINYSIM I JŪSŲ 
SENĄ NAMĄ.

Padėkite biskį pinigų ir 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatų namus, 

I South Side, važiavimo tiktai 
30 .m i nu tų iš miesto, 1 blo
kas nuo kąru linijos, 2 blo
kai nuo mokyklų, bažnyčių, 
bus linijų ir parko. Bus ten 
52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri
mingai, garu šildom^ įmūry
tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynutė, prosini- 
mui lentos, bufetas, viskas 
modemiška, lotas 30x125, 
nauja gatvė.

Tai gražiausi namai South 
Sidėje. Mes taipgi statome 
namus ant jūsų loto. Atsi
šaukite dienomis ir naktimis 
iki 8 vai. vakare ir tuomet 
galime susitarti dėl pamaty
mo tu namu.
EDW. W. BACKS & CO., 

3301 So. Halsted St., 
Telephone Boulevard 6775

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ 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 30G 

State 1887

Į šešias savaites
designing, kirpi- 
druiping; gražaus 

taipgi skrybėlių dirbi-

SN0W COLLEGE
M. Johnson Manager 

159 N. State St.. Room 1622

Išmoksite dresių 
mo; 
užbaigimo, 
mo

pritaikymo; 

ir kvietku.

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą i de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 

Nepraleiskite progos

KAINA $12,500.
Bizniavas kampinis na

mas su groseme ir pagyve- vienus metus, 
nimu ir 5 kambariai ant ant- daL 5’r_a. vietos* J* p’
rų lubų. Ant 68tos netoli 
Western Avenue. Parsi
duoda $1,500 pigiau negu 
vertas. Savininkas privers
tas parduoti trumpame lai
ke. Gera proga dėl lietuvio. 
Nepraleiskite šito bargeno. i 

KAINA $8,000 |
10 kambarių, ant pirmo 6, 

ant antro 4, medinis namas 
ant cementinio pundamento, 
du lotai. Gatves įstaisytos, 
tarpe 68 ir 69 netoli West- 
ern Avė. Įmokėti tik $3,000.

ROZENSKI-LEMONT
& CO.,

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

Olekas, Mokyklos Vedėjas.
’ AMEr/kOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA
* 3106 So. Halsted St., Chicago, III.
, Corner 31 st and So. Halsted Streets

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(karnp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Bargenas greitam 
pardavimui

Tiktai $400 įmokėti, kitus kaip 
rendų, 4 kambarių bungalow, kie
to medžio grindys, didelis porčius 
per visų namų, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quincy 
geležinkelio, yra vanduo, Rasas, 
elektra, yra akmeninis kelias ir ap
mokėtas.

M. PIOTROWSK1S
17 E. 6tst St.

Tel. Normai 7691 s

PARDAVIMUI 2 fialų medi
nis namas, $300 cash.

2503 W. 74thxAvc.
Imkit Grand Avė. karą

PARSIDUODA 5—5 kambariu 
naujas mūrinis namas. Lotas 30 
pėdų. Slceping poreh ir 3 auto
mobilių mūrinis garadžius. Remtos 
neša su garažu $174 į mėnesį. Kai
na $17,800. Reikia įnešti $4,800 
cash, kili ant lengvo išmokėjimo. 
Savininką galima matyti subatoj 
ir nedėlioj.

6217 S. Albany Avė.

VIENO AUGšTO mūrinis biznia
vus namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Kedzie Av. ir 39-tos. Kaina $16,500. 
Savininkas 
namo ]

kas mainys ant 2 augštų 
Marųuette Manor. ?

Tel. Yards 6894
St. Martinkus, savininkas

PARSIDUODA medinis 2 pa- 
• gyvenimų po 4 kambarius. Elek
tra gazas ir maudynes. Priežas
tis pardavimo, išvažiuoju į Lie- 

(tuv&» Atsišaukite pas savininką* 
4618 So. Talman Avė.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS' RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
nrond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaite 285(1 W. 40th 
>St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Derrcereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužoj i s 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fi*. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas m*ėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimamu 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakaitis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko pvet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi* sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m«. amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tdl. ChCsterfield 0198; padėjėjas 
J. C.liernauskis 10610 Edbrookc 
Avė., Tol. pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrookc 
avė., Tel. Pulhnan 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pulhnan 8303; ka
sos globj. VI. Vasiliauskis 10/28 
\Vabash Avė: maršalka Geo. Kris- 
topaitis įh)9 E. 107 st, Tol. Pul
lman 8319. •— Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki- 
ipai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠS. Parapijos 
svet., Boseland.

CHICAGOŠ" LIETUVIŲ DRAUGy” 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
Čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. 'kai
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me 
ehanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų nauji 
sistemą ir asmenišką prižiurėjiuii) 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaą 
atlikti didelius darbus. Darbas ko 
jus mokinsitčs o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

IMI7 VV Madison St •

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm1. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. česna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškeyičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallacc. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pų laikų. Taipgi aritmeti
kos, spęlinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis Į Kolegijų i dvyliką 
mėnesių.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayctte 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.-— 
SusirhJ'imai laikomi kas mėnuo 
antrą st 'ladienį J-mą vai. po pie
tų J. Mai./.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPIMO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliuniene 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie- 
ne 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškiene 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
R. Butkus. 840 W. 38rd St.: paė
jėjas — J. Antanaitis. 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi ; 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St.


