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Smurtas Vilniuje
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Lietuvių prieglaudą vėl 
išmetė gatvėn

Ženeva gavo Egipto par
lamento protestą

Ž EN E V A. švci ca r i j a, 
26. — Tautu sąjungos 
laiialas šiandie gavo iš 
parlament) telegramą.

lapkr. 
sekrc- 

Egipto 
k ui io.j

Didele nelaimė Kaune
Anglijos Darbo Partija ata

kuoja valdžią

protestuojama prieš Anglijos 
žygius Kaire dėl Sudano g ne- 
ral-gubt rnaloriaus Sir Lee 
Slack’o nužudymo. Protestas 
pasirašytas parlamento pirmi- 
niiik o.

Iš teksto matyt, kad panašus 
piolostai yra išsiuntinėti vi
siems pasaulio parlamentams.

Nori uždrausti pajamų Lenkiškas skandalas Lat- 
mokesniu skelbimą viy Seime

Repu Nikoliu kongresmanas 
ruošias tuo dalyku įnešti is-; 
tatymo Sumanymą

RYGA, lapkr. 5. [EJ. — 
Lenkų atstovo Latvijos seime 
Veržbickio interpeliacija vidaus 
reikalų ministeriui dėl tariamo

Meksikos ugniakalnis ėmė 
smarkiai veikti

Popokatapetlio apielinkės gy
ventojai bėgą j atokesnes 
vietas.

Automobilis suvažinėjo 
lietuvi l

Juozas Šatas, baisiai patrakusio 
automobilisto sužeistas mirt

Lenkai Vilniuj vėl išmetė 
gatvėn lietuviu mokyklą 

ir našlaičių prieglaudą
VILNIUS, lapkr. 5 [E]. — 

Antradienį spalių m. 28 d., 
Vilniuj vėl pasikartojo jau 
pažįstamas lietuvių kultūri
nio darbo grovimas. Tų die
ną lenkų policija išmetė i 
gatvę vieną seniausių lietu
vių įstaigų. Toks liūdnas li
kimas ištiko lietuvių prie
glaudą ir mokyklą Pranciš
konų mūruose. Tie murai 
jau arti dvidešimties metų 
buvo lietuvių rankose; ten 
buvo pradžioje prisiglaudusi 
Lietuvių Mokslo Draugija, 
Savitarpinės Pašalpos D-ja, 
visoj Lietuvoj plačiai žino
ma dviklase lietuvių moky
kla, ilgai gyvavusi rusų lai
kais.

Minos sprogimas Kaune

I Italija primena Anglams 
Kortu salą

Jei Italija savo bylą dėl Kortu 
turėjus pavesti tautų sąjun
gai, tą Anglija turėtų pada
ryt dėl Egipto.

Septyni darbininkai užmušti, 
du sužeisti

WASHINGTONAS, 1). C., 
lapkr. 24. — Lietuvos Pasiun
tinybėj gauta iš Kauno šitoks 
pranešimas datuotas lapkr. 22 
dieną:

Ardant Kaune senas minas, 
pai duotas pris<*čiai firmai, įvy
ko sprogimas. Septyni darbi
ninkai užmušti, du sužeisti.

ROMA, Italija, lapkr. 26.
Italų spauda labai susidomė
jus Egipto įvykiais, dalinai dėl 
to, kad Aleksandrijoj gyvena 
daug italų, bet ypač dėl los 
pai ulelės, kurią ji į mato tarp 
dabartinės Britų akcijos ir Ita
lijos žygio dėl Koriu salos.

Didžioji Britanija, sako ita
lu laikraščiai, tuojau subruzdo 
veikti kai lik jos valstybes gar
bė buvo paliesta. Bet kodėl 
Anglijos atstovai tautų sąjun
gos susirinkimo taip aštriai 
smerkė Ithliją dėl panašaus žy
gio prieš Graikiją? Jei Italija 
tuomet turėjo savo bylą paves
ti tautų sąjungai, tą pat dabar 
turėtų padaryti Anglija.

Buvęs Lenku ministeris 
traukiamas tieson
•-----------

Kaltinamas dėl priėmimo 18,- 
000 frankų atlyginti valdžios 
duotai 2,500,000 frankų pa
skolai

Rimtų riaušių Egipte 
įton u m si loma

LONDONAS, lapkr. 26.

Britų ankstasis komisaras 
Egipte, feldmaršalas Allenby, 
pranešė Anglijos valdžiai, kad 
padėtis .Egipte, nuo laiko kaip 
rezignavęs senasis kabinetas, 
pasidarius daug ramesne. Rim
tu riaušių Kaire ir kituose c Ir
centruose šiuo tarpu nelaukia
ma.

Feldmaršalas Allenby esąs 
tos nuomonės, kad Zivar Pa
šos kabinetas sutiksiąs ir su 
kitais likusiais Britų reikala
vimai', arba pradėsiąs tiesiogi
nes pert raktaci jas su Anglija 
e*, ūmiems tarp abiejų valdžių 
nesusipratimams išlyginti. ’•
Britų kariuomenė paruduoja 

Kairo gatvėmis
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 26.

— Visa Britų kariuomenės bri
gada Kaire šiandie vėl paroda
vo miesto gatvėmis, ant mau
tais ant šautuvų durtuvais.
Egiptiečių armijos vienetams 

Įsakyta tuojau apleisti 
Sudaną

CHARTUMAS, Sudanas, lap
kričio 26. Egiptiečių armi
jos vienetas gavo įsakymą tuo
jau evakuoti Sudano teritori
ją. Ketvirtasai balalijonas jau 
pasitraukė. Urnai pasitrauks ir 
trečias balalijonas su artileri
ja.

\VASHINGT(1NAS, lapkr. 26.
R( publikonų kongresmanas 

\\’atsen is Penu ylvanijos, bū
dą ii priemonių komisijos Pa- 
i ys pareiškė. kad jis įnešiąs 
bilių pašalinti iš dabartinio 
pajamų mokesnio įstatymo tą 
jo dalį, kur kalbama apie vie
šą kiekvieno asmens sumoka
mo pajamų mokesnio skelbi
mą.

Kongrp.'manus savo biliuj 
vcikalaiiįiijs, kad apie lai, kiek 
kas pa j finų mokesnio sumoka, 
niekas .kitas negalėtų žinoti, 
kaip lig tam tikros kongreso 
komisijoj, valstijų gubernato- 
liai ir ^korporacijų dalininkai, 
turį nemažiau kaip 1 nuoš. 
akcijų, pastariems! tečiau butų 
uždrausta gautas informacijas 
viešai skelbti.

lenkų gyventojų persekiojimo 
Unkštos apskrity' išėkle aikštėn 
daug įdomių faktų, Įrodančių, 
kaip lenkai varo visoj Latgali joj 
savo propagandą.

Vidaus reikalų ministeris Ju- 
raševskis atsakė j interpeliaciją 
paskutiniame seimo posėdy. Mi
nisteris dokumentais įrodė, kad 
Unkštos apskrity esanti slapta 
Jbnkų organizacija, kurios prie- 
šaky stovįs pats' Vleržbickis ir 

dar vienas lenkų mokytojas, Ta 
organizacija samdo lenkų agita
torius, kurie apvažinėįa aplinki- 
nius sodžius agituodami, kad gy
ventojai, išsiimdami pasus, rašy
tųs lenkais. Gyventojams-gra
sinta, kad nelenkai nebusią prp 
leidžiami prie išpažinties, jie bu- 

įsią išvaryti iš bažnyčios, o jų 
vaikai nepriimami mokyklose. 
Lenkų ifiokyklose nedėstoma

GEN. NATRUSIUS PALEISTA 
s Iš KALĖJIMO

I--------- - -1 -

PARYŽIUS, Franeija, lapkr. 
26. Re-publikos prezidentas 
Dumergue šiandie pasirašė dek
retą, kuriuo dovano.bisoi»K>»įb*iu< 
smė Vokietijos generolui Na- 
tbusius’ui. Praeitą suvaite Nu
tąsius buvo karo teismo Lilio' 
pasmerktas vieniems metams 
kalėjimo už pasisavinimą Pran
cūzų turto karo metais. Gen. 
Nutilusius paleistas iš kalėji
mo tuojau išvyko Vokietijon.

latvių kalbos, Latvijos geografi
jos bei istorijos, ir sakoma, kad 
Latgalija priklausanti Lenkijai, 
tik laikinai esanti okupuota lat
vių. Taip pat rinkta parašai už 
prijungimą prie Lenkijos. Kai 
lenkai paimsią Latgaliją, tai vi- 

tokios ■^aiitybėsrgj’vefttojai bu
sią išvaryti. Agitacijos svar
biausiu tikslu buvęs noras su
kurstyti gyventojus, kad jie ra
šytųs! lenkais prieš visuotinąjį 
gyventojų surašinėjimą, kurs j- 
vyks 1925 m. vasario 1 et. Tuo1 
budu, sako ministeris, Latvijoj 
jokio lenkų ištautin.imo nebuvę;

MEKSIKOS MIESTAS, lupk. 
26. Paskutinėmis dienomis 
“ruk.'ląs kalnas” Popokatapetl 
pradėjo smarkiai mesti (hunų 
debesius ir virti. Kratcro viduj 
girdei užimąs ir trenksmas. 
Vulkano šlaituose gyveną žmo
nės, taipjau viso Tlamacas 
miestelio gyventojai apleidę 
r.ivo namus begu i tolimesnes 
viotns !>i.i<><lnm i <i i»iku lni« ► iA- 
«i veržimų.

30 žmoiiiy žuvo žemės 
drebėjime Turkijoj

Keletas miestelių ir kaimų su
griauta Anatolijoj.

LONDONAS, lapkr. 26.
E.vchangc Tclegrapho žiniomis 
iš Konstantinopolio, įvykusia
me. praeitą šešetadieni žemės 
drebėjime / Anatolijoj trisde
šimt žmonių buvę užmušta ir 
keletas miestelių bei kaimų su
griauta.

Souuįnis žemes, jiupurtyiV'iL 
Karahisaro srity atsikartoją 
ii dabar.

ABD-EL-KRIMAS ĮĖJĘS 1 
ŠEŠUANĄ

PARYŽIUS, lapkr. 26.— Mo- 
rokkiečių sukilėlių vadas Abd- 
El-Krim’as, kurs nuolatos mu
se ispanų jėgas Morokkoj, da
bar, pasak gautų Čia žinių, įė
jęs į šešlianą. 

1 1 .................. «

Anglijos Darbo Partija 
atakuoja valdžią

Reikalauja, kad Sudano ir 
Suezo kanalo klausimai bu
tui pavesti tautų sąjungai iš- 
spręsti

.LONDONAS, lapkr. 26.
Nepr’klausomoįi Darbo Parti
ja vakar išleido pareiškimą, 
kuriame ji smerkia Birtų val
džios atnaujinamų represijų 
žygius Egipte, ir pareiškia, kad 
papildytą Kaire piktadarybe 
konservatorių valdžia pavarto
jant! kaip pretekstą savo nau
jiems inperialistiniams sieki
mams. Nepriklausomoji Darbe 
Partija reikalauja, kad Didžioji 
Britanija evakuotų Egiptą, o 
Suezo kanalo ir Sudano klau
simus pavestų tautų sąjungai 
išspręsti.

Britų kariuomenė Kaire 
prisiruošus puolimams

Pranešimai iš Kairo skelbia.

VARŠUVA, lapkr. 26.— Len
kų Seimo komisija padarė pa
sini vmą, kad buvęs finansų mi
nisteris Vladislovas Kucharski 
butų atiduotas i teismo ran
kas. Kucharski kaltinamas dėl 
Priėmimo 18,000 Šveicarijos 
liaukų lenkų markėmis kaipo 
atlyginimą valdžios duotos Ži- 
rardovo tekstiles fabrikams 
2,500,000 frankų paskolos.

Pirmesni finansų ministe- 
riai buvo atsisakę priimti sko
los atlyginimą vertę nužudžiu- 
siomis lenkų markėmis.

Nori kad T. Sąjunga iš
tirtu Egipto bylą

Anglijos konservatorių frakcijos 
pataria valdžiai sutikti su 
Egipto prašymu

Chicago ir apięlinkė. — šian
die gražu, bet nešilta; mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 31 °F.

šiandie saule teka 6:54, leid
žiasi 4:21 vai.

ESTAI BęGA Iš RUSIJOS

TALINAS [E].'—- “Pae\va- 
leht” žiniomis, Estijos atsto
vybėj Maskvoj ir konsulate 
Leningrade įvyksiančios asme
nines atmainos. Ligšioliniai 
darbuotojai neberanda galimu 
pasilikti sovietų Rusijoj, nes ji 
neaįsižiūri asmens neliečiamy
bės teisių ir provokuoja bylas, 
kaltindama šnipiiįčjimu. Pir

moj eilėj atsistatydinsiąs pa
siuntinys Maskvoj A. Birk ir 
karo atstovas kap. Mazer, be 
to, eilė kitų valdininkų.

kad .Egipto parlamentui išsis
kirsčius mieste, bent paviršium,

prisiruošus bet kuriems nacio
nalistų netikėtiems žygiams.

Visi išplaukiantieji garlai-
viskas ramu, tečiau Britų ka- viai gabena skubotai komandi
tinė vyriausybė aštriai budi ir motų į Egiptą oficierų.

LONDONAS, lapkr. 26.
Britų valdžiai susilaukus ašt
rio- kritikos ir namie, ir užsie
ny, dėl jos pastatytų reikalavi
mu Kaire Brjtų armijos vado 
m u Kaire Britų armijos vado 
Egipte ir Sudano generalgu
bernatoriaus Sir Lee Stack’o, 
Anglijos kai kurie konservato
riai patys pasijuto nė šiaip, ne 
taip, ir pataria valdžiai visą 
dalyką tuojau pristatyti tautų 
sąjungai. Jų nuomone, tautų 
sąjungai ištyrus dalyką, pa
saldys pamatytų, kad Britai 
pasielgę teisingai ir geriausiais 
paties Egipto interesais.

Stiprus tautų sąjungos rė
mėjas Gilberl M uitu y paskel
bė laikrašty Times straipsnį, 
kuriame jis graudena valdžią 
sutikti su Egipto prašymu, kad 
dalybas butų tautų sąjungos 
ištardytas. Autoriaus nuomo
ne, jei Britai atsisakysią, pa
saulis manysiąs, kad Angliji 
nuskaudUs F-giptą, pasielgus 
neteisingai.

PINIGŲ KURSAS
Trečiadieny], lapkr. 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. «1.61 
Belgijos, 100 frankų ................ 'Iyi.86
Danijos, J 00 kronų .....   $17.64
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.26
Lenkijos, 100 zlotij ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.85
Olandijos, 100 markiii ___  $40.25
Suomijos, 100 markių ........   $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.87
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.31

Lietuvos* Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos liti? kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų .........   $5.50
100 litų ..........................   10.50
200 litų .....................................  20.75
300 litų ..................................... 31.00
400 litų ...............     41.25
500 litų .......-........    51.50
600 litų ..................................... 61.75
700 litų ..................................... 72.00
800 litų ............    82.25
900 litų ....................................... 92.50

1000 litų .. .............................. ;./■10?.75
Prie Šitos sumos reikia pridčti 25 

centai pašto išalidų už kožrią siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

atvirkščiai, smarkiausiai vary
tas latvių, lietuvių ir gudų len
kinimas.

Ta ministerio kalba padarė 
seime didelio įspūdžio. Pats 
Vęržbickis pasiūlė padaryti per
ti auką, kad galėtų atsipeikėti. 
Po pertraukos Vęržbickis neigia 
visus ministerio Įrodymus, bet 
čia pat įkliūva, paskaitęs vieno 
^valsčiaus tarybos posėdžio proto
kolą, kur sakoma, kad posėdy 
dalyvaujęs Vęržbickis ir “aiški
nęs” tautybės klausimą.

Vokietys Firksas laiko minis
terio įrodymus labai rimtais ir 
pareiškia, k'ad jeigu jie nieku 
nepagrįsti, tai turi atsistatydin
ti ministeris, bet jeigu teisingi 

reikia traukti teismu atsako
mybėn atstovas Vęržbickis. Pa
čios mažumos du ’ kartus siūlė 
nutraukti posėdi, bet tiktai tre
čią kartą tas pasiūlymas priim
tas vieno balso dauguma.

Biržai - apskrities 
centras

KAUNAS, laukr. 8. [Lžj. — 
Vidaus Reikalų Ministeris p. 
Starkus įsakė Vidaus Reikalų 
Ministerijos įstaigoms iš Pasva
lio persikelti į Biržus. Tur būt, 
pirmus naujos apskrities Tary
bos posėdis įvyks Biržuose.

Lietuvos Banko Skyriai, mo
kesnių mokėtojų patogumo de
ltai, bus Biržuose ir Pasvalyj.

SKOLŲ ATLYGINIMO 
SUTARTIS

WASHINGTON, D. C., hpk- 
26. —. Valstybės Selcretorius 
Hughes šiandie padarė šutai*** 
tis su Auatrijc-;/ ir Vengrijos 
valdžiomis dcl karo skolų išly»' 
ginimo. I

KOMUNISTŲ PROGRAMA 
LIETUVOJ

VARŠUVA, spalio 15 [Ei. 
“Gazeta Paranna” įdėjo trečio
jo internacionalo instrukciją 
Rusijos pasienio valstybių, jų 
tarpe Lietuvos, komunistams. 
Jiems pavedama varyti kariuo
menėj priešui iii tarinę propa
gandą ir teikti žinių centrui 
apie savo valstybių vyriausy
bių veikimą. * c

Juozas šąląs, 32 melų, gvv. 
3339 So. Morgan st., praeitų 
sekmadienį važiavo automobi
liu i Thorntona. Prakiurus tai- t v
rui, jis sustojo šalikelėj pa
keisti sveiku ir, jam bedirbant, 
lėkdamas pro šalį kitas auto
mobilis užkliudė ji ir parmušė 
ant žemes, baisiai sužeisdamas. 
Nuo sužeidimo Šatas praeitą 
trečiadienį mirė.

Sn Mižine.i 11- is jj si li tomo) >i 1 is 

lėkė ir nulėke, nesustodamas ir 
nepaduodamas savo aukai pa
galbos.

“Laisvės kovotojai"
Lošimus buvo Įdomus.

Vakar vakare, L y. Padėkavo- 
nės Dienoje, C. S. P. S. svetainė
je J. Vaičkaus Dramos Teatras 
statė veikalą “Laisvės Kovoto
jai.” Veikalas vaizduoja kaip 
lietuviai kovoja su lenkais už 
Vilnių Jis parodo lietuvių pa- 
siš ■savo tėvynei Lietu- 
vai.

<* TT*'*1? ■ y—1 ■v ‘nciutis ouvo nelabai ilgas, 
bet tnlnii gražu- ir reikšmingas. 
Publikos buvo apipilnė svetainė, 
bet galėjo atsilankyti kur kas 
daugiau, ši drama buvo verta 
pamatyti kiekvienam, nes artis
tai ją sulošė labai kerai.

Pertraukose p. Grušo orkest
ras gražiai palinksmino publiką. 
Po lošimo tęsėsi šokiai. — Rcp.

NEW YORKAS, laukr. 25. — 
Laikraštis Herald-Tribune tapo 
šiandien grand jury’Ss inkrimi
nuotas už “netiesotą” pajamų 
mokesnio ir mokėtojų vardų pa
skelbimą.

' ---------------------------------- * —--------------- ... - ..................... .. ....

f ’ ' i...• 
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 j musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, <3210 S. Halsted St 
TUPIKAIčlO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

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

y.,, .i... i .............................' ........
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Smurtas Vilniuj
Lietuvių prieglaudą vėlz”S'Var Nori uždrausti pajamų Lenkiškas skandalas Lat- 

niotesfliii skelbimą viii Seime

išmetėgatvūn
Didelė nelaimė Kaune

Anglijos Darbo Partija ata
kuoja valdžią

Lenkai Vilniuj vėl išmetė 
gatvėn lietuvių mokyklą 

ir našlaičių prieglaudą
VILNIUS, lapkr.5 [E].— 

Antradienį spalių m. 28 d., 
Vilniuj vėl pasikartojo jau 
pažįstamas lietuvių kultūri
nio darbo grovimas. Tų die
ną lenkų policija išmetė į 
gatvę vieną seniausių lietu
vių įstaigų. Toks liūdnas li
kimas ištiko lietuvių prie
glaudą ir mokyklą Pranciš
konų mūruose. Tie murai 
jau arti dvidešimties metų 
buvo lietuvių rankose; ten 
buvo pradžioje prisiglaudusi 
Lietuvių Mokslo Draugija, 
Savitarpinės Pašalpos D-ja, 
visoj Lietuvoj plačiai žino
ma dviklase lietuvių moky
kla, ilgai gyvavusi rusų lai
kais.

Minos sprogimas Kaune

Italija primena Anglams 
Kortu salą

Jei Italija savo bylą dėl Korfu 
turėjus pavesti tautų sąjun
gai, tą Anglija turėtų pada
ryt dėl Egipto.

Septyni darbininkai Užmušti, 
du sužeisti

WASHINGTONAS, D. C., 
lapkr. 21. — Lietuvos Pasiun
tinybėj gauta iš Kauno šitoks 
pranešimas datuotas lapkr. 22 
diena:

Ardant Kaune senas minas, 
paiduotas privačiai firmai, įvy
ko sprogimas. Septyni darbi
ninkai užmušti, du sužeisti.

ROMA, Italija, lapkr. 26. 
Italų spauda labai susidpme- 
Įus Egipto Įvykiais, dalinai dėl 
to, kad Aleksandrijoj gyvena 
daug italų, bet ypač dėl tos 
paialėlės, kurią ji įmato tarp 
dabartinės Britų akcijos ir Ita
lijos žygio dėl Korfu salos.

Didžioji Britanija, sako ita
lų laikraščiai, tuojau subruzdo 
veikti kai lik jos valstybes gar
be buvo paliesta. Bet kodėl 
Anglijos atstovai tautų sąjun
gos susirinkime* taip aštriai 
smerkė Italiją dėl panašaus žy
gio prieš Graikiją? Jei Italija 
tuomet turėjo savo bylą paves
ti tautų sąjungai, tą pat dabar 
turėtų padaryti Anglija.

Būvąs Lenką ministeris 
traukiamas tieson
»--------------

Kaltinamas dėl priėmimo 18,- 
000 frankų atlyginti valdžios 
duotai 2,500,000 frankų pa
skolai

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr. 
26. — Tautą sąjungos sekre
tai ratas šiandie gavo iš Egipto 
parlament) telegramą, kurioj 
protestuojama prieš Anglijos 
žygius Kaire dėl Sudano g ne- 
ral-gubt rnaloriaus- Sir Lee 
Slack’o nužudymo. Protestas 
pasirašytas parlamento pirmi
ninko.

Iš teksto matyt, kad panašus 
pi Glostai yra išsiuntinėti vi
siems pasaulio parlamentams.

Rimtų riaušių Egipte 
nenumatoma

LONDONAS, lapkr. 26.
Britų ankstasis komisaras 
Egipte, feldmaršalas Allenby, 
pranešė Anglijos valdžiai, kad 
padėtis .Egipte, nuo laiko kaip 
rezignavęs senasis kabinetas, 
pasidarius daug ramesnė. Rim
tu riaušių Kaire ir kituose 
centruose šiuo tarpu nelaukia
ma.

Feldmaršalas Allenby esąs 
los nuomonės, kad Zivar Pa
šos kabinetas sutiksiąs ir su 
kitais likusiais Britų reikala
vimai', arba pradėsiąs tiesiogi
nes pertraktacijas su Anglija 
etamiems tarp abiejų valdžių 
nesusipratimams išlyginti. *
Britų kariuomenė paruduoja 

Kairo gatvėmis

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 26. 
— Visa Britų kariuomenės bri
gada Kaire šiandie vėl paroda
vo miesto gatvėmis, antmau- 
tais ant šautuvų durtuvais.

Egiptiečių armijos vienetoms 
įsakyta tuojau apleisti 

Sudaną
CHARTUMAS, Sudanas^ lap

kričio 26. Egiptiečių armi
jos vienetos gavo įsakymą tuo
jau evakuoti Sudano teritori
ją. Ketvirtasai batalijonas jau 
pasitraukė. Urmu pasitrauks ir 
trečias batalijonas su artileri
ja.

Repuhlikonų kongresmanas 
ruošias tuo dalyku įnešti įs
tatymo Sumanymą

' \VASIIL\GT()NAS, lapkr. 26.
R( publikbnų kongresmanas 

\Valsen iš Penu ylvanijos, bū
dų ii prienįonių komisijos Pa
lys pareiškė, kad jis įnešiąs 
bilių pašalinti iš dabartinio 
pajamų mokesnio įstatymo tą 
jo dalį. kur kalbama apie vie
šą kiekvieno asmens sumoka
mo pajamų mokesnio skelbi
mą. '

Kongre-manas savo biliuj 
rcikalauiiąs, kad apie tai, kiek 
kas pajalmi mokeįftiio sumoka, 
niekas Titas negalėtų žinoti, 
kaip tik tam tikros kongreso 
komisijoj, valstijų gubernato- • • •nai ir korporacijų dalininkai, 
turį nemažiau kaip 1 nubš. 
akcijų. Pastariem*. tečiau butų 
uždrausta pautas informacijas 
viešai skelbti.

GEN. NATHUSHJS PALEISTA 
N Iš KALĖJIMO

I-------  - - - t - - .

PARYŽIUS, Franci ja, lapkr. 
26. Re-publikos prezidentas 
Dumergue šiandie pasirašė dek
retą, kuriuo dovanojdfiM.>4mi' 
smė Vokieti jus generolui Na- 
thusius’ui. Praeitą suvaite Na- 
tusius buvo karo teismo Lille1 
pasmerktas vieniems metams 
kalėjimo už pasisavinimą Pran
cūzų turto karo metais. Gen. 
Nathusius paleistas iš kalėji
mo tuojau išvyko Vokietijon.

ABD-EL-KRIMAS JfiJĘS 1 
ŠESUA.NĄ

PARYŽIUS, lapkr. 26.— Mo- 
rokkiečių sukilėlių vadas Abd- 
El-Krim’as, kurs nuolatos mu
se ispanų jėgas Morokkoj, da
bar, pasak gautų čia žinių, įė
jęs į šešuaną.

RYGA, lapkr. 5. [E]. — 
Lenkų atstovo Latvijos seime 
Veržbickio interpeliacija vidaus 
reikalų ministeriui dėl tariamo 
lenkų gyventojų persekiojimo 
Unkštos apskritį7 išėkle aikštėn 
daug įdomių faktų, Įrodančių, 
kaip lenkai varo visoj Latgali joj 
savo propagandą.

Vidaus reikalų ministeris Ju- 
raševskis atsakė j interpeliaciją 
paskutiniame seimo posėdy. Mi
nisteris dokumentais Įrodė, kad 
Unkštos apskrity esanti slapta 
lenkų organizacija, kurios prie
šaky stovįs pats' Vęržbickis ir 
dar vienas lenkų mokytojas. rla 
organizacija samdo lenkų agita
torius, kurie apvažinėja aplinki
nius sodžius agituodami, kad gy
ventojai, išsiimdami pasus, rašy
tųs lenkais. Gyventojams-gra
sinta, kad nelenkai nebusią prk 
leidžiami prie išpažinties, jie ba

lsią išvaryti iš bažnyčios, o jų 
t vaikai nepriimami mokyklose.
Lenku rhokyklose nedėstoma
latvių kalbos, Latvijos geografi
jos bei istorijos, ir sakoma, kad 
Latgali j a priklausanti Lenkijai, 
tik laikinai esanti okupuota lat
vių. Taip pat rinkta parašai už 
prijungimą prie Lenkijos. Kai 
lenkai paimsią Latgaliją, tai vi- 

M’Ftokios Lmtyb&rgyvefttojai'bu
sią išvaryti. Agitacijos svar
biausiu tikslu buvęs noras su
kurstyti gyventojus, kad jie ra
šytųs! lenkais prieš visuotinąjį 
gyventojų surašinėjimą, kurs Į- 
vyks 1925 m. vasario I d. Tuo1 
budu, sako ministeris, Latvijoj 
jokio lenkų ištautiuimo nebuvę;

Meksikos ugniakalnis ėmė 
smarkiai veikti

Popokatapetlio apiclinkės gy
ventojai bėgą į atokesnes 
vietas.

MEKSIKOS MIESTAS, lupk. 
25. Paskutinėmis dienomis 
“ruk.'ląs kalnas” Popokatapoll 
pradėjo smarkiai mesti durnų 
debesius ir virti. Kratcro viduj 
girdėt užimąs ir trenksmas. 
Vulkano šlaituose gyveną žmo
nės, taipjau viso 'llamacas 
miestelio gyventojai apleidę 
savo namus bėga i tolimesnes 
vietas bijodami ugniakalnio iš
siveržimų.

30 žmoniŲ žuvo žemės 
drebėjime Turkijoj

Keletas miesteliu ir kaimų su
griauta Anatolijoj.

LONDONAS, lapkr. 26.
Exchange Tclegrapho žiniomis 
iš Konstantinopolio, Įvykusia
me. praeitą šešctadienį žemes 
drebėjime f Anatolijoj trisde
šimt žmonių buvę užmušta ir 
keletas miestelių bei kaimų su
griauta.
, SoMiiįcųs žemės. ,sup irlvipai 
Kai'ahisaro srity atsikartoją 
ir dabar.

KOMUNISTŲ PROGRAMA
LIETO VOJ

Automobilis suvažinėjo 
lietuvi

Juozas Šatas, baisiai patrakusio 
automobilisto sužeistas mirė

Anglijos Darbo Partija 
atakuoja valdžią

Reikalauja, kad Sudano ir 
Suezo kanalo klausimai bu
tų, pavesti tautų sąjungai iš
spręsti

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Nepriklausomoji Darbo Parti
ja vakar išleido pareiškimą, 
kuriame ji smerkia Birtų val
džios atnaujinamų represijų 
žygius Egipte, ir pareiškia, kad 
papildytą Kaire piktadarybę 
konservatorių valdžia pa varto
janti kaip pretekstą savo nau
jiems inperialistiniams sieki
mams. Nepriklausomoji Darbe 
Partija reikalauja, kad Didžioji 
Britanija evakuotų Egiptą, o 
Suezo kanalo ir Sudano klau
simus pavestų tautų sąjungai 
išspręsti.

Britų kariuomenė Kaire 
prisiruošus puolimams

Pranešimai iš Kairo skelbia, 
kad .Egipto parlamentui išsis
kirsčius mieste, bent paviršium, 
viskas ramu, tečiau Britų ka
rinė vyriausybė aštriai budi ir

VARŠUVA, lapkr. 26.— Len
kų Seimo komisija padarė pa
siūlymą, kad buvęs finansų mi
nisteris Vladislovas Kuebarski 
butų atiduotas Į teismo ran
kas. Kucharski kaltinamas dėl 
nr.iėmimo 18,000 Šveicarijos 
liaukų lenkų markėmis kaipo 
atlyginimą valdžios duotos ži- 
rardovo tekstilės fabrikams 
2,500,000 frankų paskolos.

Pirmesni finansų ministe- 
riai buvo atsisakę priimti sko
lom atlyginimą vertę nužudžiu- 
siomis lenkų markėmis.

Nori kad T. Sąjunga iš
tirtą Egipto bylą

Anglijos konservatorių frakcijos 
pataria valdžiai sutikti su 
Egipto prašymu

Chicago ir apięlinkė. — šian
die gražu, bet nešilta; mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 31 °F.

šiandie saulė teka 6:54, leid
žiasi 4:21 vai.

ESTAI Bf;GA Iš RUSIJOS

TALINAS (E;. — “Paewa- 
leht” žiniomis, Estijos atsto
vybėj Maskvoj ir konsulate 
Leningrade įvyksiančios asme
ninės atmainos. Ligšioliniai 
darbuotojai neberanda galimu 
pasilikti sovietų Rusijoj, nes ji 
nealsižiuri asmens neliečiamy
bės teisių ir provokuoja bylas, 
kaitindama šnipinėjimu. Pir

moj eilėj atsistatydinsiąs pa
siuntinys Maskvoj A. Birk ir 
karo atstovas kap. Mazer, be 
to, eilė kitų valdininkų.

prisiruošus bet kuriems nacio
nalistų netikėtiems žygiams.

Visi išplaukiantieji garlai
viai gabena skubotai komandi
ruotų Į Egiptą oficierų.

LONDONAS, lapkr. 26.
Britų valdžiai susilaukus ašt
rios kritikos ir namie, ir užsie
ny, dėl jos pastatytų reikalavi
mu Kaire Britų armijos vado 
inu Kaire Britų armijos vado 
Egipto ir Sudano generalgu
bernatoriaus Sir Lee Stack’o, 
Anglijos kai kurie konservato
riai patys pasijuto nė šiaip, ne 
taip, ir pataria valdžiai visą 
dalyką tuojau pristatyti tautų 
sąjungai. Jų nuomone, tautų 
sąjungai ištyrus dalyką, pa
saldys pamatytų, kad Britai 
pasielgę teisingai įr geriausiais 
palies 'Egipto interesais.

Stiprus tautų sąjungos rė
mėjas Gilbert Murray paskel
bė laikrašty Times straipsnį, 
kuriame jis graudena valdžią 
sutikti su Egipto prašymu, kad 
dalyįcas butų tautų sąjungos 
ištardytas. Autoriaus nuomo
ne, jei Britai atsisakysią, pa* 
saulis manysiąs, kad Anglija 
nuskaudus Egiptą, posielgv** 
neteisingai.

PINIGŲ KURSAS
Trečiadieny], lapkr. 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. s 1.61 
Belgijos, 100 frankų ................^4.86
Danijos, !00 kronų ..... .'........  $17.64
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.26
Lenkijos, 100 zlotij ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.85
Olandijos, 100 markių ....... $40.25
Suomijos, 100 markių ........   $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.87
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.31

Lietuvos'Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 litų .........   $5.50
100 litų ..........................   10.50
200 litų .....................................  20.75
300 litų ..................................... 31.00
400 litų .......................... ..........  41.25
500 litų ..........   ...... 51.50
600 litų .........................................61.75
700 litų .........................   72.00

atvirkščiai, smarkiausiai vary
tas latvių, lietuvių ir gudų len
kinimas.

Ta ministerio kalba padarė 
seime didelio įspūdžio. Pats 
Vęržbickis pasiūlė padaryti per
ti auką, kad galėtų atsipeikėti. 
Po pertraukos Vęržbickis neigia 
visus ministerio įrodymus, bet 
čia pat įkliūva, paskaitęs vieno 
valsčiaus tarybos posėdžio proto
kolą, kur sakoma, kad posėdy 
dalyvaujęs Vęržbickis ir “aiški
nęs” tautybes klausimą.

Vokietys Firksas laiko minis
terio įrodymus labai rimtais ir 
pareiškia, k'ad jeigu jie nieku 
nepagrįsti, tai turi atsistatydin
ti ministeris, bet jeigu teisingi 

reikia traukti teismu atsako
mybėn atstovas Vęržbickis. Pa
čios mažumos du*kartus siūlė 
nutraukti posėdį, bet tiktai tre
čią kartą tas pasiūlymas priim
tas vieno balso dauguma.

Biržai - apskrities 
centras

KAUNAS, laukr. 8. [Lžj. — 
Vidaus Reikalų Ministeris p. 
Starkus įsakė Vidaus Reikalų 
Ministerijos įstaigoms iš Pasva
lio persikelti į Biržus. Tur būt, 
pirmas naujos apskrities Tary
bos posėdis įvyks Biržuose.

'Lietuvos Banko Skyriai, mo
kesnių mokėtojų patogumo de- 
liai, bus Biržuose ir Pasvalyj.

VARŠUVA, spalio 15 [Ei. 
“Gazeta Paranna” Įdėjo trečio
jo internacionalo instrukciją 
Rusijos pasienio valstybių, jų 
tarpe Lietuvos, komunistams. 
Jiems pavedama varyti kariuo
menėj priešių i litarinę propa
gandą ir teikti žinių centrui 
apie savo valstybių vyriausy
bių veikimą. * c

Juozas Šatas, 32 metų, gyv. 
3339 So. Morgan st., praeitą 
sekinadieni važiavo automobi
liu Į Thorntoną. Prakiurus tai- 
rui, jis sustojo šalikelėj pa
keisti sveiku ir, jam bedirbant, 
lėkdamas pro šalį kitas auto
mobilis užkliudė ji ii’ parmušė 
ant žemės, baisiai sužeisdamas. 
Nuo sužeidimo Šatas praeitą 
trečiadienį mirė.

Su važinėju'i.s jį automobilis 
lėkė ir nulėkė, nesustodamas ir 
nepaduodamas savo aukai pa
galbos.

laisvės kovotojai”
Lošimus buvo Įdomus.

Vakar vakare, t. y. Padėkavo- 
nės Dienoje, C. S. P. S. svetainė
je J. Vaičkaus Dramos Teatras 
statė veikalą “Laisvės Kovoto
jai.” Veikalas vaizduoja kaip 
lietuviai kovoja su lenkais už 
Vilnių .lis parodo lietuvių pa- 
siš savo tėvynei Lietu
vai.

*«iCiuas ouvo nelabai ilgas, 
bH Fd>ai gražu- ir reikšmingas. 
Publikos buvo apipilnė svetainė, 

Į bet galėjo atsilankyti kur kas 
daugiau, ši drama buvo verta 
pamatyti kiekvienam, nes artis
tai ją sulošė labai feerai.

Pertraukose p. Grušo orkest
ras gražiai palinksmino publiką. 
Po lošimo tęsėsi šokiai. — Rep.

NEW YORKAS, laukr. 25. — 
Laikraštis Ilerald-Tribune tapo 
šiandien grand juiy’es inkrimi
nuotas už “netiesotą” pajamų 
mokesnio ir mokėtojų vardų pa
skelbimą. 4

SKOTĄ! ATLYGINIMO 
SUTARTIS

800 litų .............     82.25
900 litų ..................................   92.50

1000 litų......................  iąS-75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto Išalidų už kožhą siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
26. — Valstybes Sekretorius 
Hughes šiandie padare sut-ar*' 
tis su Austrljc-į*' ir Vengrijos 
valdžiomis d oi karo skolų iŠly»' 
ginimo. I

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminiu 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 j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
A UšROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIčIO APTIEKA, 233 E. 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

IMPERFECT IN ORIGINALJ



r.

Kas Dedas Lietuvoj
■ — ... - - - - . I

NELAIMĖ ANT GELžKELIO, hi, keletą knygynų, tarp kurių 
---------- - 'patogus Valstyb.. Centralinįą

šeštadienio rytų 8 lapkričio knygynas—skaitykla (jame yta 
ėjusis į Kauną nuo Radviliškio ir Amerikos laikraščių). Tik no- 
pusės keleivinis traukinys No. 3 kokia materialė padėtis neleidžia 
prieš Kalnėnų stotį (antra sto- ganėtinai kultūrai plėtotis.
tis nuo Kauno) ant iešmos 
(strelkos) užbėgo ant vagono 
prikrauto prekėmis ir jį sukulč.

Žmonių aukų nebuvo, tik kiek 
nukentėjo užbėgusiojo traukinio 
garvežys, nes mašinistas nors ir 
pastebėjęs stovintį ant kelio va
goną ir iš arti visgi spėjo garve
žio bėgimą aplaikyti. Įvykio 
priežastis tardoma — sako, kad 
vagoną neva nuvaręs nuo sto
ties vėjas. Už toki įvykį visgi 
priseis kam nors atsakyti;
9-XI-192l Lietuvos darbininkas

—St. Budanas.

Įvairios Lietuvos žinios
(š '“T-(aš”j

pigių butų namus.

ŠIAULIAI

Stato
Spalių 22 d. Kaune, Žaliajame 
kalne, prie darbininkų gatvės 
Kauno miesto valdyba pradėjo 
statyti pigių butų medinius na- 

r įpu.s Šioje viebųję busią pasta
tyta 12 vieno ' imkšlo ‘Vna>fiųv 
Statybai bus sųnaudolą* vald
žios suteiktoji paskola 3(X),O00 
litų.

NAUJIENOS, CKIeagO, HL 
...................................................    I —■ I — ....................... 1 1 " ’- 
ro pensijos sumos ir vaikams, čionių valsčiaus I. činčikas 
bei tėvams, kiekvienam po 14 rengėsi važiuoti Amerikon ir 
vyro pensijos sumos*.

Pensijos i 
iš 2/3 valstybes 1/3 tarnautojų Kelionėj iš to žmogaus atėmė 

150 auksinų, manydamas, kad 
; su savim turi visus pinigus.

Paskui tą žmogų pasodino ka
lėjimam Liepos 31 d. į Pasii
mi nes sodžių atvyko du polici
ninkai ir klausJnąjp Marijono 
Abukančiaus, kas apylinkėj tur
tingiausias. Klausincjo apie dva
rininką Biikauską< ūkininką 
Blažį ir Vaitkevičių, Tie patys 
paskum ėmė kibti prie kai ku
rių ūkininkų,, kayi, nesergsti 
sodžių., žmonėse auga nepasi
tenkinimas ir policijoj mato 
daugybę banditų, bet nėra kam 
skųstis. ' l •

i bWQ7 ‘ aj$ęs dėl dokumentų 
fondas sudaromais pas policijos vadų į Švenčionis.

lėšų.
Panaikinamas latvių konsulą^ 

tas Klaipėdoje. Latvių laikraš
čiai praneša, kad Latvių vy
riausybė išbraukusi sekančių 
metų biudžete išlaidas skiria
mas Latvių konsulatui Klaipė
doje. Tuo budu nuo sekančių 
metų konsulatas bus likviduo
tas. ‘

Busimieji policijos valdinin
kai. Kaune Aukštesniojoje po
licijos mokykloje šiemet mo
kosi 15 policijos ' nuovadų vir-

Iš kultūrinio gyveninio

Pas mius paskutiniais metais 
kultūrinis progresas žymiai pa
gerėjo. Yra nemaža kultūrinių 
įstaigų, pav., yra gerai veikian
ti “Kultūros” b-ve, kuri kasmet 
išleidžia nemaža skaičių įvairių 
knygų. Reto leidžia didelį papu- 
larų mokslo žurnalą “Kultūra” 
su priedais (mėnesinis), dažnai 
rengia paskaitas dalyvaujant 
garsiems prelegentams pav. Vy
dūnui, šliupui ir 1.1. Paskiausiu 
laiku b-vė kultūrinimo darbų 
varo labai plačiai, ruošia provin
cijoje skrajojamus knygynus, 
būrelius ir 1.1.

Dygsta biznio įstaigos. Rug
sėjo mėnesį Kredito Įstaigų ir. 
Kopt ralyvų Inspekcijoje įregis- 
įrųo.fei 1 nauja ”5žemės ūkio 
draugija; 2 pieno' perdirbimo 
bendroves, 1 lietuvių smuL 
kaus kredito bankai. 1 žydų 
toks pat bankas, 1 akcinė ir 

pilnoji

23 d. išva- 
buvęs žydu, 

Rozenbau-

parduotuvė.

pajinė bendrovė 
bendrovė.

įstaty
ti. Mi-

/K0bikivx 
Gerovės skyrius^ 
[DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Leidžiama laikraščių “Atgi
mimas (tolstojiečių ’ dvasios 
laik.)-“Siauliu Naujienos” (sa
vai tini’g,Skiriama apylinkės ir 
miesto reikalams, plačiai skai
tomas) .

Yra gerai įrengta I)-ro šliupo 
spaustuvė '“Titnagas” be 
ir daugiau menkesnės 
spaustuvių).

Netrūksta ir moks’ 
pav., dvi Gimfnazij^ . „
Seminarijos, Suaugusiųjų Mo
kykla ir daug pradžios mokyk-

to yra 
vertės

agą. 
y tojų

Valstybės tarnybos 
mo projektas. Spalių 22 
nisterių kabinetas priėmė val
dybes tarnybos Įstatymo pro
jektą, kuriuo einant visi val
dininkai. ištarnavę valdžios 
įstaigose 20 metų, turės gau
ti pensiją 50% pagrindinės al
gos. l’ž kiekvienus ištarnautus 
melus nuo 20 iki 30 metų, 
pensija didinama po 2% ir 
nuo 30 iki 33 metų po l al
gos didumo. Vėliau šio laiko 
pensija nedidinama. Ištarnavu
siam mažiau 10 melų ir gulu- 
linai atsistačiupiiyn iš vnlstj- 
l.'ūs tarnybos tarnautojui, dėl 
dvados ar kūno susilpnėjimo 
pensija mokama 50% ^Igog di
dumo. Mirusiojo valstybės tar
nautojo našlei teikiama vy-

filamt skyriuje mee l»lk«, 
n«o taiko (vUdensitae rel- 

• kalus įdomius bastančioms
motinoms Ir motinoms jau
ny kMJUy.

. ‘ .-,4 •'
Kūdikiu bprūptnlm.'ui ir p«- 

nčjimas yra dalykai įjrroo 
•vartais Molynai Ir tautai 

ir mts jaučiame, tad tai 

yra dalykas, kurį hm tu-'« 
rimo reguliarlčkate laiko
tarpiais atviroj JĮr laimi 

pergviidttitL \ (

STRAIPSNIS 100

DALYKAI KUKIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI

bulvės 
šiemet

prašo, 
delo 

vidaus

IŠKILMINGAS BALIUS!
Subatoj, Lapkričio (November) 29, 1924 

MILDOS SVETAINĖJ, 
31 12 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga vyrams 50c., moterims 25c.
Jaunimas nepraleiskite pioeos puikiai pasišokti prie puikios muzikos 

Kviečia KOMITETAS.

7
Pradinės žemės ūkio mokyk

los. Įvairiose Lietuvos vietose 
yra <S pradžios žemės ūkio mo
kyklos kurias lanko 200 moki- 
idų<; ■;' • .

' Išvažiavo Palestinon p. Ro- 
zenbaumas. Spalių 
žiavo Palestinon 
reikalų ministeris 
mas.

Kalinių dirbinių
Prie Kauno apygardos kalėji
me atidaryta parduotuvė, kame 
pardavinėjama kalinių išdirbį- 
nįąi ir kiti daiktai.

H
Vietoj trūkstančios duonos— 

nesamos ' bulvės. . Spalių 20 d, 
Vilniuje buvo vartotojų tary
bos posėdis, kuriame tariasi 
dėl būdų, kurie atstotų neda- 
teklių duonos. Vienas dalyvių 
pasiutęs bulves duoti duonos 
vietoje,.bet šis pasiūlymas at
puolė, paaiškėjus, kad 
okupuotoje Lietuvoje 
blogai užderėjo.

Peoviakai ginklų 
“Sčelcų Nadniemenskų 
gacija prašė Lenkijos
reikalų ministerio leisti jų or
ganizacijos skyriams įsigyti 
ginklus. iMinisjei’is atsakęs, 
kad vaidalai JanušaiČiui ir ge
nerolui Olševskiui duota parė
dymas išdavinėti ginklus dva
rininkams sčelcams,- .

Vilniaus gatvės visai neap- 
šviečiamos. Dabartinis Varšu
vos delegatas Vilniuje Račke- 
vič kreipėsi į miesto magistra
tą, pabrėždamas gatvių apšvie
timo reikalą.

Švenčionys. Apie liepos 20 d. 
tapo nužudytas ūkininkas Mar
tinkėnas su žmona iš viensė
džio Kniceriškė Oi kinių valsr 
čiaus. Tame užmušime pripa
žinta kaltais Oikunių policijos 
5 asmenys su jų vadu. Liepos 
17 d. iš sodžiaus činčikų, šven-

Teatras Pabaigtuvės* ir šokiai
RENGIA VYRU IR MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGYSTĖ

LOS PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Niekad neduok kūdikiui maisto, be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
jis diU’ perjaunas. Vaikštinėjimas, 
arba stovėjimas kol kaulai dar nėra 
sutvirtėję, gali padaryti amžinu uba- 
S'u-Niekados nelaikyk šlapios ar pur
vinos palos ant kųdildę.j Nuimk tuoj 
ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
jei gydytojas ne<h*audžia. Vanduo 
turi būti pirma pervirta.^ ir atvėsin
tas.

Paprastai lengvai ir. greitai pritam
pa. Todėl, pradek kūdiki mokinti 
gerų papročių, < i

Prįe pirmo ženklo vuluriavimo arba 
vėmimų patartina. šaqk$i gydytojas.

Vartojamas pienas turi būti liuosas 
nuo visų ūžkrėtimlj. Eagle Biartd 
Pienas yra liuosas.nuo-visų kenksmin
gų bakterijų ir yra kūdikiui sveikas 
maistas.

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali jų žindyti, stipriai patartina 
vartoti Borden’s Eagle Pienų i bon- 
kutes. Tai puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus moksliškai sulietas. 
Borden’s Eaglp Pienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vikrius 
kimus. Jis augina kūdikio svorį, ku
ris reidaiipgas Jo normalybei ir svei
katai. Gydytojai jį rekomenduoja 
jau 65-ti metai dėl jo augštos koky
bės. Motinos patirs, kad ir Šiaip 
sveiki kūdikiai nuolatos augs iš Eagle 
Pieno. Jei nežinai kaip vartoti Bor
den’s Eagle Pieną, S kirpk kuponą, ku
ris randasi musų laikrašty ir pasiųsk 
jį j The Borden Company, a ji atsiųs 
visai dovanai pamokinimų jūsų kalbo
je kaip penėti kudikj ir kitokios svar
bios literatūros, kaip prižiūrėti save 
ir kūdikį.

Skaitykit ši t Jos straipynikH kas sa
vaitę ir pasidėkit ateiviai.

Subatoj, Lapkričio 29,1924

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia Kauni! nusprendė 

mokėti gcriausieųis. studentams Lietu
vos Univcivdfe to 25Q litų j mėnesj 
Ar jus žinote, kuomet jus perkate 
Helmar Turkiškus cigaretus, jus gau
nate grynų Turkiškų tabaką, o kuo
met perkate paprastus cigaretus jus 
gaunate prastų tabaką. Bandykit 
permainyti į Turkiškų tabakų, jus 
džiaugsitės taip kaip kiti.

•Oi *>f Tire BoRorrtjį 
Ekz^LBORDEį

B O R D E N 
BUILDING 
N E'.V Y O RIS.

THE 
UOBDEN 

GOMPANY

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea* 
gle Pienų per virš 65 
metų, kaipo vienatinį 
saugu ir išbandytų pa 
vaduotojų mot i n o s 
pieno.

Kadangi
Eagle Pienas yra len- 
gvaibjr gręitąį suvirš
kinamas ir patiekia' 
Ikūcjikiui maistingų 
penų, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skil- 
yio ir žarnų.

KUPONAS
♦

Pažymokit, katrą Norit
Penėjimo Kūdikių Kūdikių

Instrukcijos Valgiai Knyga
VARDAS __________________________ 6
ADRESAS __________ -_____  (Lithuuuian

Jūsų kūdikis 
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas ’< 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais
tingu penu.

Jeigu
jūs norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kai# maitinti kū 
dikį su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
tvirtu ir sveiku, išpil- 
dykit sekantį kuponų 
ir prisiūskit mums.

K UOMET motina turi laimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

su jgimta teise gauti geriausių globų ir geriau* 
sį galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinų, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą jų pil 
nam vystymuisi,

'Penktadienis, Lapkr. 28, ’24
I i ■ i ■ m ii JT

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NVTI VISADOS KREIPKJTfiS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUSv 

ANT NAUDOS.

I. L FABIŪN AS CB.

809 W. 351h SI., Mitam
Tel. Be levard 0611 ir 07'. 4 ,

PADAROM PIRKIMO IR PAR- , 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
<> Parduodam Laivakortes. • C

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room Ii 11-12 

Tai. Central MII Vii ou<> 9-0
Gyvenimo vieta;

3323 So. Hafcted St.
Tol Boulevard 810

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. », kiec- 
’neną vakarą, išskyrus ketvertą.

Nediliomiv nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn StM Room 1117 
Telef. State 7521

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

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

' MIESTO OFIŠAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5586
VALANDOS; Kas dienąi 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; ftven- 
rėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą* 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
nopierių V^da visokiu? midus. 
----- >

A. A. Olis
ADVOKATAS 

11 S. La Šalie St„ Room 2001
Tel Randolpb 1034 — Vai. nwr 9-f

V hIi 3,1’His
<801 S. Halsted St.. Tel. Blvd. 6775

6-R v v. apart Panedilio b 
Pftnyčioa

st.

Se-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Learitt 
Telephone Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 Vakare,
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiauu 

lengvomis išlygomis

LIET. LIU0ST8ES SVETAINĖJ
1401 So. 49 ( t , Cicero.

Pradžia 8 vai. Svetainė atsidarys 7 vai. Įžanga 7Jc. su padėjimu rūbų

Po perstatymui dainos ir šokiai
MUZIKA P. SARPALIAUS 

. K i. • z • - * ■ •' - '
PABAIGTUVES, dviveiksmė komedija, reiškia Lietuvos ūkininkų naudą ir džiaugsmų iš savo darbo 

triūso, Rugpiutė.s pabaigtuvėms gerėjus ne vien geri ūkininkai, bet ir darbininkai. Matydami šj grynų 
Lietuvon darbininkų vaizdų, įgysite linksnių, malonų įspudj, gcresitčs iš savo brolių-urlojų laimingos 

gyvenimu vilties. Užprašo Vypj ir potery Aplietos Draugystė.

%■■■ Į................     -I.I................... ...................... ...  .................... .. ............................... i....................... i ■ u-i-

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Centrą] 6890

Vak; 8223 S. Halsted St., Clucagr
Tel. Yord« 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Wasbiitgton 81. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
13J4 S. Cicero Ar. ^Cicero 5086 
Ant Brldgeporto StreiloJ nuo 
K-M v. ▼ SuhatoLnpn 1-7 v « 
8286 8. Hahted SLT.Boil 6787

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

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

Kaina tik vienas doleris.

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

Sv. Jurgio par. Svetainėj,
32 Place ir Auburn Avė.

Risis taipgi garsus
MARIN PLĖSTINA,

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo. dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Dearborn 8t., Tel. llandolph 326)

Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki » 
Telefonas Rooaevelt 1)090 

Namu telefonas Canal 1667

• ei. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. WasUngtoD St. 

Cor. WasMngton A Clark

Namų Tel.: Hyde Park

kuris nugalėjo Hans Steinke
• ( Pradžia 8 vai. vak. Tikietu kainos $1.10 ir aukščiau.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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(korespondencijos)

**DR, HERZMAN-“

Telefonai

Broliai
Liudiju Kad

Pittsburgh, Pa

IN LIETUVĄ

BO£ES onoorlO

lėliomn- ii iventadieniais 10—12 dieri

24-57

e'

W'l

Ofiso cei Boulevard y 69b 
-u»«idencijo» te) Drexe> <H«

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaug 
sitės permaina j Turkiškus

o»i,3 So. Michigan Ah 

f ei. Kenvvood 5107

Moksleiviai rengia vakarėli — 
Kviečia ir chicagiečius.

loti.
’Po pertraukai 

sudainavo viena

“Turiu 60 metų amžiaus ir rukau 
cigaretus per 45 metus. Iš tiesų 
sakau, kad neradau cigaretų, ku
ris duotų daugiau smagumo už 
HELMAR”.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Dr Benrdict Aron
Ofisab 3801 S. Kedzie Avė. Phunt 

<ifayettv 0075 Valamiob 2-6 tab
Rezidencija 3150 W 63 St Phon* 
Prosfect 0610 Valandos iki !• ry 
to. 7 iki 8:30 vakare Del specialių 
utarAių telefonuokit Proppeci 0610

keletą lietuvių koj ir Lietuvoj. Nes jame 
turėjo pakar- daugelis, lietuvių prasimoMina I 1 • • v 1 * • • • ■vv

Programas
Programe dalyvavo be dai

nininko Jono Butėno dar ir vie-

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
■Iri 8 vai. Vak NedSliomi* nu< *
• ’ki 2 vai pn pietų

Zeigler, III.

Valparaiso, Indi

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ncdelioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

I elefonar Boulevard 1939
DR S. A BRENZA

Ofise Valandos
V iki 12. 1 iki 3 deiną 
ir 6:30 iki 9:30 vakarą

1608 S Ashland Avė.,
'tėtuli 16th St Chicago III

Mažai žinučių matosi spau
doje' iš musų miestelio ir apie 
io veikimą. Bet kadangi mies
telis yra apgyventas daugumo-

nume- je farmerių-ukininkų, tad ir 
buvo vėl nėra veikimo, kuris butų švar

oj Kas Šimkaus ir 
Sarpiiliaus. Sudaina- 
gražiai; ji tur gražų 

Ketvirtas ant pro-
turėjo būti Juozas sku

bėt buvo pranešta, 
ir ne-

Puikiai pavyko Jono Butėno 
koncertas, šauniai pittsburg- 
hiečiai dainininką sutiko.

Tel. Lafayette 3848
Po {0 vak. šaukit Lafayette 3826 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Rotb
Kunhb Gydytojau ir Chirurgu 
specialistai) Moteriiln) Vyriiką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
<103 .So. Halatąi) St. Chic«r 

arti 8) it Street

mIhihIok <iu<> 9 iki II <al «“yto.
.m 5-80 ’ki ' 30 •Hkar»

tIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurią vardai fia 

padėti, yra pagrįžę tar 
nauti lietuviam*

NAUJIENOS,
1739 So, Halsted St Chicago, III.

kolegiją

Penngyl 
ligon 
Sąži 

patai 
visokio

Praėjusių rinkimų atgarsiai.

Praėjus rinkimams viskas ap
rimo musų politikoje. Prieš rin
kimus bepigu buvo — ir į musų 
miestelį atsilankydavo visokių | 
partijų ir partijėlių. Kalbėtojai, 
o jau bolš-komunistų net ir pa
tys kandidatai j Jnngt. Valstijų 
prezidentus buvo atsilankę, bū
tent Foster ir Gitlovv. Apie Fos- 
terio prakalbą jau buvo rašyta 
Naujienose. Gitlo\v gi kur kas 
smarkesnis kalbėtojas pasirodė. 
Jis per keliolika minučių sukirto 
republikonų ir demokratų kandi
datus, bet tam progresyvių 
kandidatui I>a Follettui tai rei
kėjo pašvęsti apie valandą ir pu
sę. čia Gitlowas prirodė did- 
žiausį La Follette prasikaltimą, 
būtent kam jisai yra senato
rium. Todėl, pasak Giltovvo, dar
bininkai neprivalą balsuoti už 
La Follette.

Bet musų miestelio piliečiai 
darbininkai suprato kitaip: Jie 
nusitarė balsuoti už La Follette, 
nes jie suprato, kad kuris yra 
žmogus gyvenęs tarp darbininku 
ir paskui buvęs senatorium, tai 
jis pažysta gerai darbininkų rei
kalus ir valdininkų suktybes. Ir 
kaip paduoda vietinis laikraštu
kas balsavimo daviniai buvo 
sekantys:

Coolidge gavo...........  309 bal.
Davis gavo .......  248 bal.
La F^ollette gavo ....1... 357 bal. 
Johns (Soc. Labor p.) 10 bal. 
Foster (komunistų) 31 bal. 
Taigi komunistėlfai su savo 

triukšminga kampanija mažai 
priviliojo balsų j savo bučių. 
Kad jie ir bėrė visokius atsišau
kimus žmonėms i akis, vistiek 
žmonės nebalsavo už komunistą 
Fosterj ir gana. Dar girdėjau 
vieną kamradą šnekant, kad 
įx>ras jų žmonių visai susilaikė 
nuo balsavimo, laikydamies ko
munistų partijos keturi metai 
atgal duoto įsakymo: 
vote. Strike’’ — Angliakasys.

Lapkričio 20 d., SLA. .Lčiai 
apskritys buvo surengęs Jonui 
Butėnui koncertą LMD. Sve
tainėje. Koncertas', pavyko vi
sais atvejais ne tik turtingu ir 
gražiu programų, bet ir skait
lingu publikos astilankimu, nės 
LMD. svetainė da turbut nebu
vo mačius liek publikos ir to
kios gražios rinktinės publikos 
ne tik iš visų dalių Pittsburg- 
ho, bet ir visų Pittsburgho apie- 
linkių ir į svetainę jau nė tilp
ti daugiau negalėjo; yra ap
skaitoma, kad publikos buvo 
virš 100, arba kitais žodžiais 
sakant, liek kiek tik galėjo 
LMD. svetainė sutalpinti. Toji 
skaitlinga ir graži publika buvo 

.susirinkus patikti ir išgirsti 
dainininką Joną Butėną, gry- 
žusj iš Italijos, kas suteikė daug 
linksmumo artistui Butėnui. 
Tai parode, kad pittsburghie- 
čiai brangina jo pastangas, o ir 
pittsburgh;;čiai, girdėdami dai- 
nuo'ant Butėną palys persitik
rino, kad Butėnas daug yra pa
žengęs ir kad Butėnas jau ope
ros dainininkas.

šis EJutėno koncertas dau
gumą pittsburghiečių nustebino 
ir pastatė Pittsburgho lietuvių 
vardą tinkamoj augštumoj, nes 
jau Pittsburgbas dailės žvilks- 
niu buvo nupuolęs, kadangi 
kiek tik buvo pastaraisiais' lai
kais parengimų ir tai gana žy
miems artistams, tai vis būda
vo be pasekmių. Jau buvo iš
siplatinus nuomonė, tarp dai- 
l&s mylėtoju. Ic-ad r>ifes3>iirxr}itis yra miręs. Sis g-i Butėno Kon- 
certas parodė, kad nėra taip jau 
blog-ai su Pittsburg’ho Lietu
viais.

pittsburgiečinms žinomą ir 
giiima p-ia M. Puida Kahout. I 

Dešini tas ir paskutinis ant 
programo numeris buvo irgi 
paties Butėno išpildytas. Pub
lika jokiu budu nenorėjo su 
juo skirtis. Už vis labiausia 
publiką prijuokino tai “Stasys” 
Vanagaičio; tur būt pittsburg- 
b iečiai tos dainos neužmirš 
niekados, lygiai kaip ir šio kon
certo.

Publikos užsilaikymas 
pavyzdingas

Kaip kad pradžioje minėjau, 
publika buvo rinktinė ir graži, 
tai ir užsilaikymas buvo pa 
vyzdingas, kas Pittsburghui 
yra retenybe. Mat šioji publi
ka buvo susirinkus ne dėlto/ 
kad kas jai iš sakyklos butų’ 
liepęs ateiti, ar kaip kitaip, o 
tik savo liuosū noru susirinko 
pasiklausyti Butėno, ir tai bifc- 
vo didžiumoj dailės mylėtojai.

Akyvas apsireiškimas
Viena' akyvas apsireiškimas 

š’arne koncerte buvo tai, kad 
Pittsburgho apielinkių lietuviai 
daugiau moka branginti dailę, 
negu paties Pittsburgho. Rei
kia dar paša k y t i, k ad .ši ame
koncerte daugiau iš apielinkių 

Trečia ant progra-pr tai iš gana tolimų apielinkių 
Liepiate, dar ’ dalyvavo, negu iš paties Pitts- 

pasirodydiuna burgho, imant pagal nuošimtį 
lietuvių skaitliaus, ir turint do- 
mėi tai, kad apielinkių lietu
viams daug neparankumų yra 
dėl kelionės, yra didesni dailės 
mylėtojai, negu pittsburghiečiai.

—Dailės Mylėtojai.

tinių dailės mėgėjų geriausios 
spėkos. Programas buvo pra
dėtas tuoj po aštuoiiių, taip 
kaip kad buvo garsinta. Pir
miausia išėjo Butėnas ir sudai
navo Vakarinę Dainą Moniusz- 
kos. Visur Tyla J. Gruodžio 
ii Monologą (Andrea Cbenier) 

Į Ciordono. šias tris dainas Bu- 
| tonui sudainavus publika su
kėlė didžiausias ovacijas ir 
privertė Butėną da keletą dai
nelių ^sudųinuoti. Man ge

riausia patiko Vakarine Daina,1 j 
ii ši daina man nenusibostų nie
kados. Bet ji paliko ne man 
vienam, patiko ji ir kiliems, 
nes baigiantis programai buvo 
girdėti balsų iš publikos, kad 
Vakarinė Daina Imtų pakarto-

me- čhr kartu norime, kad ir vi- 
I suomęnė butų su mumis sykiu.
Tad mes, Valparaiso mokslei
viai, kviečiamo artimuosius lie
tuvius ypač chicagiečius ir 
apielinkę, atsilankyti pas mus 
“gruodžio (i d., suimtos vaka
re, nes mes turimo “puikų pro
gramą, kurį pildys vietos moks- 
eiviai ir svečiai. Iš Chicagos 

pasižadėjo atvykti daugelis ga
bių dainininkų 1x4 artistų su 
vaidinimu juokingų komedijų. 
Pirmą sykį dar ehieagiečiai pa
linksmins vąjlpafraisieėius, “kas 
yra labai puiku. Tad nepa
mirškite gruodžio 6 d. subdtos 
vakare būti pas mus1.

-—Komitetas.

LIETUVOS KONSULATAS
Paieško šių asmenų:

KOSTO ir PRANO GRIGO- 
LAlčIŲ, iš Raseinių, jki didžiojo 
karo gyveno Chicagoje.

POVILO KAULIO, iš Tauko- 
lidžių kaimo, Rietavo valsč., Tel
šių apskr. Gyveno kadais Wau- 
kegan, III.

KAZIMIERO VAKAUSKO. 
Gyveno kadaise Goodman, Wi.s.

Ieškomieji, ar kas žinantis 
apie juos, yra prašomi atsiliepti, 
prašhnt konsulatui dabartinį jų 
adresą. Su pagava,

(L. Gaižaite) 
Konsulato Sekretorių s.

i 608 S. Dearborn S t., Chicago.

Antras numeris anl progra- 
mo buvo smuiką solo. Atliko 
'auna mergaitė Gertrūda Pla- 
takaitė, sugrieždama “The 
Blue Bells of Scotland” Henry 
Earmers; ji atliko gana gra
žiai ir buvo publikos iššaukta 
pakartoti,
buvo Marijono 
pirmą kartą 
prieš skaitlingą publiką. .Ii su
dainavo

vo gana 
alto baisa.> 
gramo 
•evičius, 
kad škulevičius susirgo
gali dalyvauti ,tai jo vietą už
ėmė A. Sadauskas, baritonasj 
nadainucdamas širdeles Moterų 
G. Verdi ir Mergele Mano Bran-Į 
gi Šimkaus. Sadauskas jau ne 
pirmą kartą pasirodo prieš 
Pilsburgho publiką ir yra mė
giamas pittsburghiečių; be to 
Sadauskas tur labai gražų ba
ritono balsą. Penktas 
ris ant programo
Butėnas. Sudainavo porą kla- bus lietuvių visuomenei. Te
aišku veikalų: Per me gilinto čiaus Valparaiso yra plačiai 
(Don Corlo) G. Verdi, Eri tu žinomas tarpe lietuvių Aineri- 
iš Balio, ir da 

I)ont| liaudies dainelių

MIS. MICHNIEVICZ - VIOIKIEKE
AKUŠERKA

<101 So. Halsted St.. kampan 31
fel. Yarda 1119
Baigusi akute 
rijos 
ilgai praktika 
•u si 
vanijoi 
bučiuose 
n ingai 
nauja, 
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir o- 
trimdymo.

UŽ dyką pau 
rimas, ds ir k 
tokiuose reik> 
luose moterim 
ir merginom* 
kreipkitės o ri» 
■lite pagelbą 

Valandos n<
* ryto ’ki I f> 
pietų nur 6 !k 
9 vai *akar«

įlel. Blvd. 818»
M. Woitkew1e> 

BANIS 
AKUŠERKA 

"uriu patyrimą 
‘ ‘asekminRai pa 
amauju mota 
imf» prie gimdy 

J io kiekvienam* 
itsitikime. Tąj 

5»<ia ypatišką pri 
turėjimą. Duodi 
’iatarimun mote 
rims ir mergi 
nnms dykai.

3113 South 
Halsted St

Gerai lietuviams žinoma* per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris

Gydo staigias ir chroniška?- 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
įausius metodus X-Ray ir kitokius 
•lėkt.ros prietaisus

Ofisas ir La barat ori ja; 1025
• Kth St.. netoli Morgan St

VALANDOS. Nuo 10—12 pietą
• ouo A iki 7:30 vai vakare.

, Dienomis: Cai u
3110 Naktį 
Drexel 0950

Bnulevard 41M
<410 So. Hahted St 

u 10 a M l» no ® vai
Spėriai: NedSlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

i. L. OAVIOONIS, M. D

Turėk Svarias, sveikas akis 
leigu kenti galvos -ikaudSjiir.ų 

ei turi akių uždegimą, jeigu akys 
mvargę, silpnos, skaudžios arba 
-Saroja. tuojaus ateik pasitarti ,

Akiniai $5 ir augščiau
' alandos nuo 1 iki 9 vakare 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

i bei ir užbaigia įvairias mokslo 
ir tuorni pasitarnauja 

visuomenei. 
Nors dabartiniu laiku mažas 
būrelis lanko lietuvių šį Univer
sitetą, bet vienok tie mokslei
viai yra pasiryžę nepasilikti 
nuo plačiosios visuomenės, ne- 

pa tarnavimo 
Bet ir tuo

ir vėl Butėnas šakas, 
klasinį veika-' plačiai lietuvių

’ūH ir Kalvį Petrausko. Tas 
Kalvis taip užžavėjo publiką, 
kad jokiu bildu Butėną neno- 
rtio paleisti nuo scenos. Tur
but joks kitas dainininkas ne
dali perduoti publikai Kalvio ’ davus jai jokio 
dvasią, kaip kad Butėnas per-’žinojimu, 
duoda. Aš turiu pasakyti, kad 
Butėnas pcrduoila ir kitų dai
na dvasią neorasčiau už Kalvį, 
liet kitos dainos mums nėra 
taip suprantamos ir atjaučia- 
nio.s, kaip Kalvis, nes Kalvio 
daina tai musų liaudies gyve
nimas, vargai ir kova už atei
tį. Tas pats yra ir-su kitoms 
musų liaudies dainomis ir tuo 
♦>k galima išaiškinti kodėl pub
lika daugiau mėgsta liaudies 
dainas, negu klasines. Septin
ei numeri programų pildė Ale
na Lelioniutė, soprano, sudai- 
■'iK'dama Karvelėli Žilevičiaus 
ir Užmigk, U^.migk Brahms 
bis dainos publikai labai pati
ko. Panelė Lelioniutė jau 
rra pittsburghiečių gana gerai 

žinoma ir mėgiama, tai ir šį

Dvidešimts HELMAR kainuoja 
kelius centud daugiau už pundelį 
paprastų cigaretų, bet HELMAR 
cigaretai turi grynų Turkiškų 
Tabakų, o kiti tik pigų maišytų 
tabakų.

Palen*' tns akių įtempimų, kufi> 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tų, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas Spedalč 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai; 10 iki « v Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR CHARLES REGAI 
°-nb~ilcuoj» 17 met«4 

Ofisas 
Ashland A»e, 1 • •!»«» 

Chicago THinob 
^uecialistaR džiovu 

M«»t^»riikų Vyriuk® l» 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS
Nuu (0 iki 12 vai ryte, nuo 'i ik> 
4 va) pr piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 

v karo Nedėliomis nuo 10 valar 
<n$ ryte iki 12 vai po pi** 

Telefonas Midw®y 28Rt

l elephone Yardn 11994

DR MAUR1CE KAHN
i631 S« \shland

' »fiso Valandos; nuo 10 iki 12 dit 
ną. 2 iki 3 po pietų. 7 iki 9 
vakare. NedSIiomfa nuo 10 

ki 12 diena

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

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

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Luornis, kampan 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po rietu ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drevei 2279

I'el Boulevard 0587

DR. MARY A
I >OWIAT -SASS

*'t»rių. Aštuntą numerį pildė 
vėl A. Sadauskas, sudainuoda
mas Laivynę C. Goundi ir da 
'mietą dainelių, kas publikai la
bai patiko. Devintam nume- 
’V buvo piano solo; atliko.

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
v. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
’avo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo į kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
HOMERIC, BELGENLAND, LAP-
LAND, MLNNEKAHDA, ir t. t. 
greitai perveža j Cherbourg, South- 
ampton, Antwerp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi fnusų trečios klases pasažie- 
riai yra talpinami j uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimas.
<------------------------------- —i--------

Kalėdinė Ekskursija Lietuvon
Asmeniškai prižiūrima musų 
itstovo ant didelio laivo OLYM- 
l’IC .Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.

N----------------------------------- - /
Pasimatykit su musų vietiniais 

geniais arba
WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE 

127 S. State St, Chicago, III.

[CuAoJ

Si

TANKUS KOSĖJIMAS
Gal būt jus nesuprantate, kodėl jus tankiai kosite ir 

persisaldote, tiesa yra, kad jūsų visa kūno jėga yra silp
na ir jus reikalaujate maisto-gyduolių kaip 

SCOTTS EMlimON 
kad maitinus jūsų kūną ir atbudavojus jūsų stiprumų ir 
suteikus jums jėgą atsilaikyti prieš silpnumą. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite trubelio su kosuliu arba slogomis 
vartokit Scott’s Emulsion kasdien!

8cott & Bown«, Bloomfleld, N. J.

PUIKĮĮS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

j centus. Jie yra la- 
ti puikus ir patogus 
įsidėjimui pirkinių: 
te yra sulenkami; 
.nka dėl daug pirki- 
lių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 

ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiimti- 
mo išlaidų 5c.

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojau) ir Chirurgą.* 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandofi 

iki 12 riterio* t*
Nu. ? >k> y .u. ^ka»»

Oi. A. K. ftatkauskas
GYDYTOJAS/ ir CHIRI RGA'

42 So W«Mtem i V.
Tel . Lafajetie 4X46

f

rrancuZiškas Oaktaias
krauju ,<»dob. 

ku ir slaptų ligą
ryčiu au pagelba naujausių iiimUnIu 

X-Ray Spinduliai
□ finas 1800 So. Ashland Are. ant 

▼iriaus Ashland State Banko 'anai 0464

+ -d(» Ii A ik, lU 
ik' I 80 p< pi<*>
Archer Atc

v

V •lanilo.'* 2 UU iki 
■■. deho] >.u( t 8t» 

Biurab 4204 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. BeaudctU



1789 South Halated Street 
Chicago, III, 
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Lietuva nurodo, kad su 
Lenkija turėti diplomatinius 
arba prekybinius santykius 
negalima, kol Lenkija nepil
do Suvalkuose padarytosios 
sutarties ir kol tarpe Lietu- 

: vos ir Lenkijos nėra nusta
tytos abiejų pusių sutarti- 
numu sienos. Lietuva siūlo, 
kad žymiausiosios Santar
vės valstybės sušauktų kon
ferenciją šitiems klausi
mams išspręsti.

Vilniaus klausimas, vadi
nasi, gal ir vėl bus iškeltas.

gi buvo gauta iš vieno detekty
vo. Komunistai tuomet baisiai 
piktinosi tuo klausimu, bet vė
liau visgi pasirodė, kad žinia bu
vo ne be pamato.
“Revoliucionierius” Fraina šian
die, rodos gyvena Argentinoje, 
nusipirkęs dvarą komunistų pi
nigais.

KLERIKALIZMAS AME
RIKOJE.
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ŠNIPAS STREIKO VADAS?

<1 b M IK — vojo, tik galvojo, kad .jis aukš-Ant IVlcnuIio tesniojo mokslo tarėjas. Galvojo
“in coelis”. Direktorius be galo 
nusigando, o ministerio veide, 

lig šiol rukšČiam, atsirado švie
saus pasitenkinimo ir kokia mė
nulinė tona nežemiškos ironijos. 
Pono ministerio riebokas gymis 
persikeitė, persikreipė, išsiveipė, 
išsišiepė...

—Tai klasinė gimnazija!!!—

Dviem metais vėliau Amerikos 
komunistų Partija išleido Atsi

šaukimą dėl prezidento rinkimui, 
ir tenai sakoma:

“Komunistų Partija stoja 
už masinį ginkluotą darbiniu-, 
kų veikimą atviiram ginkluo-1 
taip sukilime ir pilietiniam 
kare, kaipo už vienintelę prie
monę darbiu nkrms užkariau
ti politinę galią.”
Vadinasi, nė’ dalyvavimo rin

kimuose, nė kovos parlamente, 
nė reikalavimo pagerinančių į- 
statymų, o tiktai 
kova prieš valdžią!
....Tai yra pamatinis principas, 
kuriuo vadovavosi komunistai, 
kuomet jie skaldė Sccialistų 
Partiją ir kuomet jie paskui 
mėgino .surinkti po savo “revo
liucine” vėliava Amerikos darbi
ninkus.

Ar jie šiandie tą principą dar 
‘ ebepripažįsta, ar ne -— ve ka
me klausimas. ,

Jeigu jie atmetė jį, tai jie 
šiandie jau nebara komunistai. 
Tokiam atsitikime jie privalo 
viešai tatai pasakyti, idant ne- 
klaidinus žmonių, į kuriuos jie 
apeliuoja.

Jeigu gi jie dar ir šiandie te
besilaiko to principo, tai yra me
las, kad jie kovoja už įstatymus, 
pagerinančius darbininkų būvį, 
nes tajs principas, kai$ matėme, 
kovą už tokios rųšies įstatymui tuo direktorium, 
griežtai atmeta.

“T a’svė” dar iki šięl į šitą 
klausimą nedavė atsakymo. Vie
toje to, ji mėgina išsisukti štai 
kokia pasaka:

“Gali betgi būti momentas, 
kur komunistai šauktų griež- 
ton kovon jau ne už įstaty
miškus pagerinimų trupinius, 
bet griežton kovon delei ga
lios išplėšimo buržuazijai: tai 
apčiuopiamas revoliucinis, 

. ginkluotos, kovos momentas.”
šitais žodžiais ji gal nori išaiš

kinti, kodėl komunistai savo 
programuose ir atsišaukimuose 
pirma šaukė darbininkus gink
luotai! sukiliman. Bet argi 1919 
metais Amerikoje buvo toks 
“apčiuopiamas revoliucinis mo- 

“momen
tas” tęsėsi nuo 1919 metų iki 
1921 metų?
ir tuomet, kai milžiniška balsų 
dauguma tapo išrinktas į prezi
dentus p. Harding?

Jeigu “laisvė” sakys, kad 
taip, tąi kiekvienas pripažins, jo- 
gei jos redaktoriams vieta be
protnamyje, nes jokio momento, 
kuomet butų buyę galima many- 

, ti, kad Amerikos darbininkai su
kils prieš valdžią ir stversis gin
klo, — per visus šiuos penkerius 
ar šešerius metus nebuvo.

Bet jeigu komunistą: ir buvo 
kvailai įsivaizdavę, kad toks mo-

(Skiriu J. Strimaičiui, S. Tijū
naičiui ir t. t.)

ir murksojo.
Pagaliau pasibaigė musų kelio 

galas;, aš . pribėgau, o jie priva
žiavo kaž kokį miestelį.

Autas sustojo ties gimnazija.
i” atrodė, 

visgi ne taip, kaip ponas ministe
ris, norėdamas iškelt ar pavaryt pagaliau tarė, pilnas sarkazmų, 
direktorių, vaizdavosi. Tai, ma
tyt, pastebėjo ir pats ponas mi
nisteris, ir dėl to jam net-ne
smagu pasidarė.

Įėjo j vidų. Ir aš su jais. Aš 
vis žiurėjau, kad man nereiktų 
pačiam durys varstyt. Kai tik 
duris praveria, tai aš šmukšt, ir 
įlendu.

Vidus taip pat nei šioks nei 
toks: remonto reikia. Betgi įs- 
pudys neblogiausias. Ypač įspū
dį taisė reikšmingi parašai, ; ku
riais išpuoštas visas koridorius, 
kaip antai: Orą et labora, Ajd 
majorem Dei gi ori am, Instau- 
rare onrnia in Ohristo ir tt.

Ar šiaip ar taip, visgi ponas 
ministeris rado nei
si. Net nervingas pasidarė. — 
Bet čia reikia rasti viskas kuo 
blogiausiai.

Taigi įbėgo į klasę... ir aš pri
durmu. Paišybos pamoka. Moko 
panelė. Ponas ministeris už są
siuvinio. Dirst — pliaukšt į 
žemę...

—Aš tokios metodės nema
čiau!... < .

Ir išbėgo iš klasės. O aš pas
kui jį. Bebėgdamas atsigrįžau ir 
mokytojos galvoj pamačiau:

—Ponas ministerį, jei šitos
tai sveiks

Tai neteisybė, kad ant menu
lio gyvybes nėra. Yra. Aš pats]Gimnazija “nenzdnai 
mačiau... Aną vakarą, mėnuliui 
tekant, užsirangiau... ir viską 
mačiau. Mačiau ne tik augalų, 
gyvulių, žmonių, bet net švieti
mo Ministeriją. Ne tik švietimo 
Ministeriją, bet ir poną švietimo 
ministerį.

Aš viską mačiau, o manęs te
nai nematė nieks. Mat, kai mū
siškis ten pakliūva, tai jis viską 
mato, o jo niekas nemato. Gi mū
siškis mato net mintis.

Vos man užsirangius, išėjo iš 
švietimo Ministerijos su kaž ko
kiu ponęliu ponas švietiijo mi
nisteris ir sėdo į autą. Iš minčių 
sužinojau, kad važiuosią juodu 
vizituoti ar revizuoti kaž kokios 
gimnazijos kaž kokiam miestely.’ 

! Mat, “pabažnos 
’ ministeriui 
1 gimnazijos

šviesusis pons ministeris.

Tarė ir nusijuokė: che—che— 
che. — Nuo to pono ministerio 
juoko ne tik direktoriaus ir ta
rėjo širdys, ne tik klasė, bet net 
sienos siūbuot ėmė... kaip žemei 
drebant. Net mane, gana drąsų, 
šiurpas nukrėtė.

Visa kam appmus, ponas mi
nisteris išvydo,' kad pagrindų 
direktoriui pavaryti ar nors iš
kelti pakaks, ir iš klases išėjo,— 
ir iš klasės ir iš gimnazijos. Išė
jęs sparčiai į autą sėdo. Aukš
tesniojo mokslo tarėjas, kad ne
liktų, turėjo pasiskubinti. Turė
jau skubintis ir aš. Tačiau toliau 

taCką ^ėjau, nes pamačiau,
J z kad menulis nori leistis. Kai pa

mačiau tą bedugnę, tai kad ma
ne paėmė pabaisę!... Tai kad šo
kau..., ir nušokau, net prisitren- 
kiau. Visgi geriau prisitrenkti, 
negu nuvirsti į bedugnę, kaip 
kad Lietuva ir jos mokykla vir
sta į klerikalizmo prarają.

A, Besparnis. 
Dotnavoje 1924 m.

[“M. ir G.” i

Kiek laiko atgal mes nurodė
me, kad klerikalizmas yra stip
rus katalikiškose šalyse, bet ne 
protestoniškose (kaip Anglija 
p.rba Amerika). “Vienybė” de
ri1 to pastebi:

“Jei “Naujienos’ butų pasi- 
kaitę Amerikos istoriją tai 

ten rastų taip vadinamus pu
ritonus ir pilgrimus. Jie bu
vo aršus klerikalai, jei po kle
rikalizmu suprasime kunigų 
valdžią. Ir dabar daugely vie
tų protestonų kunigai nusta
to kur žmonės turi eiti nedėl- 
dieniais, išleisdami (kas išlei
džia — žmonės ar kunigai?- 
“N.” Red.) Visokius “blue 
laws.’ Didžiuose nuėstuose to 
klerikalizmo nepastebėti, bet 
mažuose labai daug jo yra.”
Musų straipsnyje tečiaus ėjo 

kalba apie “klerikalizmą” siau
resnėje prasmėje, būtent — kai
po apie organizuotą politinį ju- 
c’ėjhtą, kurio tikslas yra. pasta
tyti dvasišky ą valstybes prieša
kyje. Amerikonai atskiros kle
rikalinės partijos neturi.

Puritanizmas yra tam tikras 
protavimas, o ne politinė organi
zacija. Puritonų rasite visose a- 
merikonų partijose (daugiausia 
gal būt Coolidge’o partijoje, ku
rią rėmė “Vienybė”). “Blue 
laws” ir panašus dalykai, kurių 
reikalauja puritonai, yra grei
čiaus religinio fanatizmo, o ne 
klerikalizmo pasekmė.

Bet, žinoma, su tuo blogumu 
irgi tenka kovot.

ginkluota

žinomas slaptosios policijos a- 
gentas, p. Kazys Pilėnas, paskel
bė ilgą straipsnį “Dirvoje” apie 
šilko audėjų streiką Patersone, 
N. J. Rytinėse valstijose apie tą 
streiką buvo nemažai žinių lietu
vių spaudoje; dėl jo kilo net ga
ną aštrių ginčų laikraščiuose. 
Todėl “Dirvoje” tilpęs straips
nis gali būt įdomus daugeliui lie
tuvių.

P-as Pilėnas rašo, kad Pater- 
sono streiko komiteto priešaky
je stovėjęs šnipas-provokatorius. 
Straipsnio autorius pasakoja, 
kaip jisai apie tai patyięš.

Pernai metais jisai ieškojęs 
vietos ir tuo tikslu atsilankęs 
vienos įstaigos ofise Nevv Yoi- 
ke. Jos vardas — Erstern En- 
gineėring Cų. Pasirodė, kad tai 
yra detektyvų agentūra, ir ji pa-

— ■ ■ ..... A........ ' > '. Į 
Gruodžio 1 (į Meksikos 

sostinėje bus naujojo prezi
dento inauguracija (įvesdi
nimas). las naujasis prezii 
dentas
Calies. Jisai buvo išrinktas rulė p. Pilėnui sekti lenkų bei 
šią vasarą visuotinu piliečių 
balsavimu, kuriame buvo 
paduota už jį daugiaus ne
gu keturi penktadaliai bal
sų.

Šis pirmutinis Meksikos 
prezidentas, išrinktas visuo
tinu balsavimu' ir gavęs to- change. 
kią milžinišką daugumą baL 
sų, yra socialistas.

PiUtarco Elias

italu agitatorius Eastone, Pa., ir 
apielinkėse, kur buvo rengiamas 
audėjų streikas. P-as Pilėnas, 
besiteiraudamas toliaus, suse
kęs, kad ta pati detektyvų agen
tūra veikianti taip pat po kito
kiais vardais: The International 
Auxiliary Co., Beauty incorpora- 
ted ir uAtomobile Industries Ex-.

Jos rentras esąs Ileve-

Lietuvis detektyvas ėmęs ty
rinėti vardus agentų, dirbančių 
tai šnipų įstaigai. Tarpe jų ji
sai užtikęs “Adolph Lessig.” Da-Vasarą prezidentas Gai

lės lankėsi Europoje, narė- bar gi, kai laikraščiai pradėję 
damas arčiau susipažinti su 
Europos darbininkų judėji- 
mu. Visur, kur jisai atvyk
davo, jisai pasistengdavo 
pirmiausia suseiti su darbi
ninkų unijų ir socialistų par
tijų atstovais. Jiems jisai 
pareikšdavo, kad jisai yra 
išrinktas darbininkų balsais 
ir, užėmęs prezidento vietą, 
jisai rūpinsis visų-pirma 
darbo žmonių gerove.

Pagrįžęs Amerikon, prezi
dentas Calles turėjo New 
Yorke pasikalbėjimą su so
cialistų o/ganizacijos veikė** 
jais ir socialistinės spaudos 
atstovais. Socialistų parti
ja yra oficialiai pakviesta 
(kartu su Am. Darbo Fede
racija) dalyvauti jo inaugu
racijos iškilmėse.

•ašyti apie šilko audėju streiką

lėjęs, kad asmuo tokiu pat var
du esąs minimas, kaipo streiki
ninkų organizatorius. Jisai ra
šo:

NEPASAKO IR GANA!

“Laisvė” dar vis tebepasako
ja, kad komunistai stoją už so- 
T/Tzmo ivvkinimą ir už darbi- mentas?” Argi toks 
ninku būvio pagerinimus dabar
tinėje tvarkoje. Bet ji nepasa
ko, kaip šituos jos žodžius sutai
kyti su tais pareiškimais, ku
riuos komunistai darė savo rezo
liucijose ir programuose, orga
nizuodami savo partiją.

Mes jau keletą kartų esame 
citavę tuos pareiškimus, ir kai 
kuriuos jų pakartosime čionai, 
tai, ką parašė programe komu

nistai 1919 metais, kai jie dar 
vadinosi “kairiasparniais:”

“Partija turi stoti ir vesti 
propagandą bei agitaciją iš
imtinai už kapitalizmo nuver
timą ir socializmo jstoiglfluą'rnentas atėjo, tai argi tas reiškė, 
per proletariato diktatūrą.” ne turėjo tuo “momentu”

Jeigu organizuotieji Jung
tinių Valstijų darbininkai 
sutartinai veiktų politikoje, 
tai ir šioje šalyje mes neužil- 
gio turėtume socialistą pre
zidentą.

Tas laikas ateis.

Prieš aplekiant premjero 
vietą Poincarė, kaipo amba
sadorių konferencijos pir^ 
mininkas, kreipėsi laišku į 
Lietuvos valdžia, raginda
mas ją užmegsti dL 
plomatinius ir

“Gal tas vardas tenai pate
ko per klaidą, bet man rodos, 
streikuojantiems vertėtų iš
tirti, kokiu budu jų organiza
toriaus vardas pateko streik
laužių organizacijos knygose. 
Tas svarbu.

“Aš viršui nurodytą žinią 
siūliau vienam iš Lietuvių 
streiko organizatoriui, I. V. 
Kulikaičiui, kuris vieton pas 
mane atkeliauti nusiskubino, 
kaip girdėjau, su mano laišku 
pas ‘Laisvės’ bosus, Brookly- 
na, kurie ne tiktai patarė Ku
li kaičiųi pas mane nevažiuoti, 
bet tuoj apie mano laišką pra
nešė streiko vadams Adolfui 
Lessig, sekretoriui lluelseher 
ir kitiems.

“Rezultatas buvo tas, kad 
rodos lapkričio 3 <1. (tikrai ne
pamenu) pats Adolfas Lessig 
paskelbė kad streikas užbaig
tas ir patarė streikieriams su
sitaikyti su darbdaviais kaip 
geriausia galint.”
Taip ta misterija ir pasiliko 

neišaiškinta. Asmuo vardu 
i “Adolph Lessig” vadovavo strei
kininkams ir asmuo tokiu pat 
vardu veikia šnipų įstaigoje, kai
po streikų ardytojas. Air tai 
yra tas pats asmuo, ar ne?.....

Komunistai, kurie daugiausia bes tvarką arba atskirų visuo- 
agitavo už tą streiką, nepasiru- menės sluoksnių padėtį. Komų- 
pino išaiškinti šito svarbaus da- nistų programas aiškiai sako, 
Ivko. Kodėl? Ar dėlto, kad in- kad už tokius pagerinančius įs-

asabos” ponui 
pranešę, kad tos 
direktorius, nors 

šiaip ir neblogas žmogus, net 
krikščionis demokratas,' bet vai
kų daugiau, negu “palagaetsia”, 
turįs, ir dar nepastykstąs, ir 
šiaip visokiomis “neenatomis” 
kompromituojąs krikščionių de
mokratų partiją. To miestelio 
diduomenė ir šviesuomenė juo, 

ir jo partija 
juokiantisi. — Tokio turinio 
“donosas” poną ministerį be ga
lo įpykde. Ir jis, t. y. šviesus 
ponas ministeris, pasiryžo pada- ■ metodės nesi matęs, 
ryt toj gimnazijoj reviziją... ir jokios metodės nesi matęs.
viską rasti’kuo blogiausiai. Mokiniai sustoję, akis išvertę 

Man ta revizija pasirodė įdo- h’ išsižioję.
mi, ir užėjo man noro jąją pa-| Kai dėl panelės minties, tai 
matyti. Tačiau, " kuriuo budu? pasirodė ji man neklaidinga, nbą 
Norėjau sėst į autą, bet pasibi- tiek mokiniai, tiek sąsiuviniai, 
jojau, kad neužčiuptų ar nesuuo-' ypačiai panelė, turiu prisipažin- 
stų. Kad nemato, tai išsyk su- ti, be galo man patiko.
pratau: tiesiog ant manęs ėjo ir, Ministeris į kitą klasę ir aš 
būt sumynę, jeigu bučiau nesi- i kitą... Geografijos pamoka. Mo- 
traukęs. Visgi eidami pro ma- ko taip pat panelė, matyt, nela- 
ne, tarsi baidėsi. Taigi sėst pa- bm dievobaiminga, 
vojinga.

Aš ir nesėdau, o maniau pas
kui autą šiek tiek pabėgti ir 
nors sužinoti, kur linkui tasai 
nelabasis direktorius gyvena. 
Sakiau, po dienos, po kitos ta 
linkme vykusiąs ir nors iš kal- 

Argi jisai buvo da bų apie tą įdomią reviziją šį tą 
sužinosiąs. Taip kaip tik ir pada
riau.

Bet man kelis žingsnius žen
gus... žiuriu — auto gerokai at
silikta. Aa! — manau. Gi ant 
mėnulio, tai ne ant žemės: ant 
žemes viskas sunkiau, ant mėnu
lio lengviau. O aš esu pripratęs 
prie žemes sunkumo, tai jėgos 
daugiau turiu už mėnulio auto
mobilį. Taip man begalvojant pa
sivijo mane pono ministerio au- 
tas. čia dar kartą patyriau, kad ką. nes ant į rūtinės, kad ir pro 
mėnulio žmonės t žemės žmonių 
visiškai nemato. Vidury kelio at
sistojau ir būt suvažinėję: ne- 
duduoja ir šiaip jokio ženklo ne
duoda, nors prie auto viskas pri-

kad jie turėjo tuo “momentu” 
čia aiškiai pasakyta, kad už remti savo programą?

Pnncipialė programo dalis yra taisyta.
Pasitraukiau. Pravažiavo, žin-

jokius pagerinimus kovoti ne
reikia: reikia kovoti ir agituoti rašoma ne vienam momentui, 
išimtinai už tai, kad nuvertu^ bet ištisam laikotarpiui. Prin- gsnį žengiau — pasivijau ir dar 
kapitalizmą. cipfej nesikeičia kas valandą. Ap- pralenkiau. Aa, vyručiaij Čia net

Ta pati mintis, tiktai plačiau, linkvbė'ms pasikeitus, gali keis- bėgti man nereikia. Užteks gero 
yra išreikšta komunistų progra- tis partijos taktika, bet ne prin- žingsnio.
me, kuris buvo parašytas rudenį cipai. * i Betgi truputį mimo apsirikta:
1919 m., kuomet komunistai jau Aukščiams minėtuose komuni- autas įsiėjo, ir žingsnio neužte- 
buvo susiorganizavę į atskirą stų programuose tečiaus mes ne- ko, o reikė pabėgti, kai kada net 

randame nė vieno žodžio, kur bu- sušilti. Visgi per daug nepail- 
tų pasakyta, kad jo dėsniai tin- sau. Pasiskubinu šiek tiek, autas 
ka tiktai tam momentui. Viso
je gi savo agitacijoje komunis
tai raštu ir žodžiu šaukė, kad florą ir fauną, taip pat ir žmo- 
tie, kurie nepritaria tiems jų nes ir pasigėriu keistais mėnulio 
programo punkatms, tai esą reginiais.
“social-išdavikai,” “proletariato Ponas ministeris vis vaizdavo- 
priešai” ir tt. Todėl aišku, kad si minėto direktoriaus nedoru- 
atmetimas kovos už pagerinau- mą ir jo vedamos gimnazijos 
šįus įstatymus komunistų pro- bloguma* Įsivaizduos, jsivaiZ’ 
graraap buvo įdėtas, Kaipo pas- duos kuo bjauriausiai, kuo juo- 
tovųs principo dalykas, o pe ka|v džiausiai... Pravažiavo kilometrą 
po valandos obalsis.

Taigi mes ir vėl grįžtame prie 
klausimo: ar komunistai tebesi
laiko to principo, aj* po? Kol į 
šitą klausimą jie pėduos atsaky
mo, tai jų pasigyrimais, kad jie

partiją. Ve ką tenai randame:
“Komunistų Partija turi 

laikyt pirmoje vietoje neatiai
di! šaukimą prie proletarinės 
revoliucijos, kapitalizmo nu
vertimo ir proletariato dikta
tūros įsteigimo.

“Jeigu Komunistų Partija 
įgis atstovų parlamente, tai 

w jie neprivalo davinėti arba 
remti sumanymus; jų veiki
mas yra agitacini#*"”
Reformos yra įstatymai, pa

gerinantys arba bendrą valsty-

atsilieka, tai aš ir pritupiu kur 
ant kalnelio atsikvėpti. Paseku

Mokiniai sustoję, akis išvertę

, nes, pama
čius poną ministerį, visai nenusi
gando. Radom pasakojant apie 
kažf kokį mėnulio miestą. Iš pa
sakojimo ir rodomų paveikslų 
supratau, kad tas mėnulio mies
tas labai panašus į žemės Vil
nių. Bepasakojant įslimpino di
rektorius, tas nelabasis (iš nu
siminimo ir iš išblyškimo supra
tau), ir aukštesniojo mokslo ta
rėjas.

Min isterini labai nepatiko, 
kad mokytoja tokio didelio pono 
neišsigando, nors pamokai ką 
nors prikišti jokiu budu neįsten- 
ge...

—Gana, — pertraukė moky
toją ponas ministeris ir, paro
dęs pirštu į visų gražiausią gim
nazistę (tik ne j visai katalikiš- 
1 1*1 1 • — W 1 •

įvairenybes
KLAJOJANČIOS UGNELĖS

Dažnai žmonės naktimis pa
stebi * kapuose, balose, šlapiose 
pięvdse melsvas judančias ugne
les, kurias, prietaringesnieji 
žmonės laiko be krikšto miru
siųjų vaikų vėlėmis, piktomis 
dvasiomis arba užkastų pinigų 
ženklais.

Tų ugnelių atsiradimo prie
žasties mokslininkai ilgai nega
lėjo išaiškinti. Vieni jas laikė 
srovėmis degančių dujų iš dir
vos einančių, kiti jų atsiradimo 
priežastį priskirdavo elektrai. 
Bet'nei vieni nei antri savo aiš
kinimų įrodyti moksliškai nega- 

Dar sulyginamai nesenai 
pavyko tų ugnelių atsira- 
priežastj išaiškinti. Pran- 
chemikas Andrius Diuma 

ir praskies-

prekybi- formaciją apie Lessigą jiems su- statymus ne tiktai nereikia kovo dabai' jau ‘‘kovoją” .pžvdarĮiiujn- 
nius santykius su Lenkija, teikė p. Pilėnas, kuris taip pat ti, bet-nereikia nė remti<j#,'‘jei- ibj būvio 1 pageririiihuę,!?’ niekas 
r-. ut«M yra detektyvas? Bet kitokiu bu-gu‘ kas kitas jų reikalautų, negali tikėti.Lietuvos valdžia dabai atsa- juk galjma Jeigu kwnunistas pate)rtlJ j par. ------ .---- -----------------------
kė j tą laišką ambasadorių šnipus. '• famentą (kongresą arba legis- Skelbimai Naujienose‘ famentą (kongresą arba legis- Skelbimai Naujienose

Anąmet, kai Nuorteva iškęlė laturą), tai jisai, girdi, privalo duoda naudą dėlto,konferencijai, kuriai šiandie
pirmininkauja jau radikalas kaltinimą prieš komunistų orga- užsiimti tiktai revoliucine agita- kad pačios Naujienos 
Rprrint nizatorių L Frainą, tai žinia ir- ęija! yra naudingos.ei ja! yra naudingos

— jau ans vaizdas pasidarė bal
tas, o jo vietoj atsirado dar juo
desnis, dar baisesnis... Ii' tai kas 
kilometras!,. Ką žemės žmonių 
pasakos, apie velnią ir apie pek
lą! Tik niekai prieš menulio po
no švietimo ministerio^ įsivaiz
duotą gimnajfiįjąa ir tos gimną^B 
jok direktorių: žemės pekla dan
gum ėmė atrodyt.

Antrasis ponas, kaip iš minčių 
paregėjau, aukštesniojo mokslo 
tarėjas, nieko apie gimnaziją'ne
galvojo. Jis ir apie nieką negai

žiurštuką, šovęs du kalniukai: 
vienas truputį į dešinę, antras— 
j kairę), pridūrė: “na, dabar pa
pasakoki tu!”

Gimnazistė tirptelėjo, betgi 
atsistojo ir kad ėmė drožt, kad 
ėmė drožt, net lubose skamba.

Ministeris nusiminė: mokyto
jos nenusigandimas liksiąs ne
nubaustas. Tačiau greit susigrie
bė ir, pasisukęs i direktorių bei 
tarėją, garsiai tarė:

—žiūrėkit: mokinė geriau pa
sakoja, negu mokytoja.

Visos klasės akivaizdoj tokį 
“mandrą” žodį taręs ir tuo mo
kytojos žmonišką drąsumą bei 
savo verčios pažinimą nežmoni
škai nubaudęs, ponas ministeris 
išėjo. Paskui jį išslimpino ir 
direktorius, ir tarėjas, žinoma, 
ir aš.

Iš geografijos išėję, nuėjome 
į VI klasę, kur turėjo būti Joty’ 
uų kalbos pamoka. Mokytojo 
neradom, nes vyresnėse klasėse 
lotynų kalbą dėsto pats direkto
rius. Dabar jis dėstyti negali, 
nes tur paskui vicetatorįus se
kioti. čia j oi per daug ir nereikė, 
peš tuoj lotynų kalbos mokytojo 
pareigas ėmė eiti patsai šviesu
sis ponas ministeris. Atsisėdo už 
katedros, pirštu dūrė į kaž kokį 
gimnaz|stą ir tarė:

—Ną, tuf.. kalbėk Pater nos- 
ter*

Mokinys pradėjo:
Pater noster, qui es iii coelis... 

ąui es in coelis... qui es in coelis.
Ir nenuvažiavo toliau nuo tų

dimo 
euzų 
išrado, kad sieros 
tos druskos arba sieros rakšties
mišinys išleidžia daug troški
nančių dujų, kurios turi supu
vusių kiaušinių kvapsnį. Jei į tą 
mišinį pridėti fosforo kalcijaus, 
tai galutinai gaunama dujas, ku
rios pačios savaime užsidega, kai 
tik susiduria su grynu oru. Tos 
dujos dega tokia pat silpna mė
lyna liepsnele, kaip dega ir lau
kuose anos burtų ugnelės.

Savo tyrimų daviniais remda
masis, Diuma ėmė aiškinti, kad 
anos ugnelės laukuose yra tos 
pat kilmės. Kaip ir jo dirbti
nos ugnys iš sieros ir fosforo 
mišinio. Ugnelės atsiranda šia- 
niose vietose, kur žemėje pūva 
žmonių ar gyvulių lavonai, žmo
nių ir gyvulių kūnas, ypač nu
garkaulio ir galvos smegenys, 
turi savyje daug sieros ir fos
foro. Kunui puvant, iš smege
nų išsiskiria kaip tik tokios du
jos, kurias dirbtinai gamino 
prof. Diuma. Dujos per žemės 
sluoksnį išeina į paviršių ir su
sidūrusios su grynu oru, užside
ga ir dega mirgančia mėlyna

Vėliau mokslininkai Diuma 
aiškinimus dėl “burtų” ugnelių 
atsiradimo patvirtino, nes vieto
se, kur tos ugneles pasirodyda
vo, imdavo kasti žemę ir visuo
met rasdavo kokį nors pūvantį 
lavoną. Ugnelės šviečia tik nak
tį todėl, kad tų šviečiančių du
jų atsiradimui reikalingas api- 
drėgnis ir šaltokas oras. “Bur
tų” ugnelių liepsna yra ant tiek 
silpna* kąd dienos šviesoje jos 
nesimato. .. ” A.

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kahlegramus.

IMPERFĖCT IN ORIGINAL



Penktadienis* Lapkr. 28, ’24 naujienos, Chjcags, m.
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Tegul Pasivažinėja
Ponas švietimo Meisteris jau

čiasi nekaip. Lipdamas iš lovos, 
kairiąją koją pirmiau iškėlė. Sa
kysit — niekniekis! Ne! Bobutė 
pasakojo ir patsai Meisteris nu
pliko ir pilvan suaugo pilvosopi- 
ją bestudijuodamas, — jis žino-

šaulyje dalykų, kurių net Fri
burgo filosofai nė sapne nesap
navo. Jeigu jau bobikė kairio
sios kojos taip bijojo, tai, tur 
būt, nepergeriausią laimę ši ne
laboji p. šveitėjui lėmė.

Taigi jautėsi nekaų). štai jau 
trečią rąžančių savo kabinete su
kalbėjo — tamsus debesiai ne
siblaivo. Mintys blaškosi, nepa
tenkinami norai kyla, juodas ap
sivylimas širdelę kankina...

Nervingai prispaudė skambu-1 no galvelė greit pavirs vaikšeio-. 
čio sagtelę. Uždusęs ibėgo guzi-j jaučiu — “Corpus juris Justi-, 
knotas šveicorius.

ne-

“Kur šuo laka ten ir loja” —sa
ko musų liaudis. Mano gyvenimo 
patylimas tą pilnai patvirtino.

—Gerai, ponas Prūsaiti, kad 
nesikeli į “panaberiją”, bet šuo 
kartu šis Tamstos nusistatymas 
manęs nepatenkina. Na gi jus,

ekspyro, yra pa-- ponai patarėjai, referentai, refe
ruokite ką nors! Ponas Phiokš- 
taiti, Tamstos žodis!

—Atleiskit, pasigailėkit 
laimingo, ponas šveitėjau!
džiūvau, sulysau bedirbdamas. 
Tie reikalai profesininkai pri
vertė mane įstatymus studijuo
ti. Ieškau, ieškau ir negaliu su
rasti įstatymo, kurs lieptų visus 
tuos nelabuosius pipirų žemėn 
nugrūsti. Negaliu, nieko nega

iliu, p. Meisteri! Bijau, kad ma-

niamcum .
—Jeigu Tamsta manęs neiš

gelbėsi, ponas Kartauske, tai rei
kės ar pilkųjų senelių vienuoly- 

ar Mokytojų Profesi- 
Gelbėk, 

meldžiamasis, — kreipėsi ponas

—Kurį tarėją, p. Meisteri?
—Kurį? Visus! Ir tarėjus, pa

tarėjus referentus ir visokius nan stoti 
asilus — piktai pabrėždamas žo- n^n sąjungon rašytis.

i i i .'iii i—————— ■»!. KI U ■ ■ » ~l n. ■»»' i I —it——

Ko ne suplėšė juodosios Meis- sušvito galvoje vaizdus: jis jau'ga pašoko. Nastenką žemėn nuo
terio knygos ponai tarėjai ir pa- hebe meisteris — 
tarėjai, besivaržydami ją Meis- eilinis mokytojas, 
toriui įteikti.

Ponas Meisteris užsimerkė, 
išsižiojo ir dviejų pirštų galais 
dūrė į dviejų mokytojų pavar
des. Kaip katinas pelę pagavęs, 
džiaugėsi ponas Meisteris rody
damas dvi mokytojų pavardi.

—Rašykit raštą, raštą rašy-

jis paprastas
Štai, "rodos,

jis, susodinęs i purviną vežimą 
mylimąją dukrelę Katenką, sū
nelį Juročką ir žmonelę Nasten
ką, keliasi iš vietos į vietą. Nas
tenka verkšlena, Juročka karšty
kaž ko dejuoja, sušalusi Katen- ternę jr vgi p0nas .Meisteris lin- 
ka spnngdamia kosti... šalta ir k ramus 
karšta pasidarė... Juodos mintys.

iyėl kpip spiečius apspito... Nu-Į “Tegul pasivažinėja!
I liiizlitviac fiinrli užcrnln silAma dulkėti SVPi'

Įcelių nuvertė.
—Automobilį! — sušuko.
Lekia šveitimo Meistemėn, 

griebia juodąją knygą, duria pir 
jtu. i profesininkų pavardes...

Ir vėl barška rašomosios ma
šinėlės, ir vėl juda šveitimo Mei-

—Ponas Meisteri! —pastebė
jo Prūsaitis, -— šis - mokytojas 
per daug .vaikų turi, gal nepato
gu jam butų kilnotis.

—Tegul pasivažinėja! — gy
vatės balseliu sucypė ponas Kar

—Che che che! Tegul pasiva
žinėja! — laižydamasis sušuko

mei- 
jiudimas širdį užgulė... Atsiminė iiąi šlama dulkėti šveitimo Mėi- 
pono Karstausko patarimą, atsi- stemės cirkuliarų kalnai.
minė savo juodąją knygą... Štai- j [“M. ir G.”] —Vilkolakis.—Vilkolakis.

Gudrus Teisėjas išgel
bėjo Šeimyną.

Namų aviniokas užganėdintas.>} 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku- 
'f jame’’ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami Ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos Šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie Merkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptiek;;, 
nusipirkti už 35c. bonką BAM'Bl- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo (langiaus!

(Paskelbimus)

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada
ryti turtingą ir 
gerą gėrimą 
Mes turime vi
sus kitus apy 
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkintus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Eitract Co.
2428 W. 47 St.

Pitone Lafayette 1104

SU

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ , 
patvirtinu saugumų, patar
navimų ir parauksimą , šios 
Bankus.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
ke j u m s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ruy pasa- 

---  — ko t i c s ą. 
Moksliškas egzaminavimas su moder- 
nišku X-jRay prašalinu klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūki, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthm-a, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi Čiepa: 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios, ligos kur Lik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, atfcikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

: Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa
gedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedelioj nuo 9 ryto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Ileaton, Direktorius

505 S. State St. kampas Congress, 
2 anvštas. Chicago, III.

Visa šveitimo Meisternė su
judo. čiaža plunksnos, barška ra | 
šomosios mašinėlės, ponas švei
tėjas švenčia pergalės šventę.

“Tegul pasivažinėja-’ — čiaža 
plunksnos, “tegul pasivažinėja” 
— barška mašinėlės, “tegul pa
sivažinėja” — dūzgia pono Meis
terio automobilius pietų važiuo
jant. ' ?

—Tegul pasivažinėja. —sušu
ko Meisteris, sėsdamas minkš
ton automobilio sėdynėn.

* * v *4

dį “asilus”, įsakė Meisteris.
Bailiai, kojų pirštais 

nesiekdami, guzikus s 
miesi, dulkes nuo frakų brauky
dami, mandagiai 
rinkosi kabinetan tarėjai, pata
rėjai referentai ir visokį, pasak tukli išsilenkęs 
Meisterio, asilai.

Ponas šveitėjas niauriai 
žiurėjo susirinkusią publiką 
slėpdamas žiovulį, prabilo:

—Gerbiamieji mano šveitimo! 
Meisternės sandarbininkai! Man 
liūdna! Juodos apsivylimo min
tys širdį man ėda. Juk aš švei- . * r i —. — ----- i T — --------, .
timo Meisteris! Partijos Komi- |<U1, nidysai caro kramolos mal- velkančiomis kumelkomis pakin

kytais, kilnojasi iš vietos j vietą 
profesininkai mokytojai. Kosti 
peršalę vaikai, verkšlena mote
rys, dusau j a likimą keikdamas 
išsipurvinęs tėvas.

Tai*)) ramu, saldu, ūkanota po
nui Meisteriui ant širdies pasi
darė... |

—Tegul pasivažinėja! —■ sušu
ko ir pastebėjo, kad trupučiuką 
buvo užsnūdęs? I

Greit pašoko prie telefono ir 
Partijos Komitetui raportuoja:

“Didysai profesininkų kraus
tymasis jau prasidėjo. Smarkus 
u-desys pastebimas visuose fron
tuose. Krypties kol kas nustaty
ti negalima...”

Čia salonai) įėjo Nastenka. 
Meisteris atsiminęs, kad ir jo 
žmonelė priklauso tai tautai, ku
ri užpakaliu galvoja, meiliai pa
glosto žmonele, ir, pasisodinęs

parketo Meisteris į paskutinįjį savo refe-

Čia iš kampo išlindo blyzgan- 
atsikosėdami,:čiomis akutėmis, judria barzdele 

a la ožkum lituanicum” klaus- 
, nedidukas, bet 

I storokas ponas Karstauskas. 
ap_ Sachariniškai limonadiniu balse

ly liu prabilo:
—Šitą anąjį, aniA šitąjį, p. 

Meisteri!
—Pasitikėk mano praktikai— 

juodos mintys kaip katalikų mo
kytojų sąjunga pranyks. • Ačiū 

i Dievui esu dirbęs tam mieste,

• *

Sočiai papietavęs, atsisėdo po
nas šveitėjas minkšton kanapon 
ir saldžiai užsisvajojo. Štai vai
denasi jam nuplikusi, purvinai, 
girta, neišbrendamais rudens keb
liais išrašyta, kryžiais ir baž
nyčioms apstatyta, «su visu kub 
sutinkanti, viską spjaudanti, vii 
siems ant sprando lipti duodan
ti musų Tėvynė, Šventoji Lietui 
va. Purvinais rudens keliais, su- 
lužusiais vežimais,- vos kojas

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

aupymo

Dearborn, Monroe 
j)) ir Clark Streets,

Siuoini pranešame Chicagos . lie
tuviams, o ypač Bridgeporlo 4pie- 
linkės, kad aptiekti The New City 
Pharmący, ‘ <>,,A
S. IlaJsled SI., dabar i 
naują vietą 3130 So. Halsled St.

Naujoj vietoj galėsime 
dar geresuj patarnavimą, nes 
tino bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta. ■

The Ncw City Pharmacy 
„ Jolin ■ Malakauskas, su v.

3430,8. lUsted St., Chicago, III.

buvusi po mini. 332/ 
ši., dabar persikėle j

suteikti 
>ais-

Jei nori išmokti 
gerai |apyti — 
nusipirk. typewriterj.

tetas tiek pinigu 
mano pilvosopijos 
nupirkti.
gi nau ?

iškoneveikė 
daktaratui 

Kuo gi aš jam atsi h - 
Aš nepateisinau savo ir 

savo šveitimo Meisternės egzis
tencijos. Ar aš iššveičiau kraš
tą? Ne! Kur tik eini, kur va
žiuoji — automobilio dūzgimai 
slopina bedieviu, profesininkų j 
kramolos džiūgavimo klyksmai!1 

Kaip man sielą nuraminti, nu- Į į. 
liūdimą išblaškyti? Taigi patai 
kit, ponai tarėjai, patarėjai i

šintojas darbavosi. Dirbau caro 
I pedagogams — apgaudinėjau 
juos, bet įtikau, dirbau Rusijoj 
bolševikams — apgaudinėjau 
—įtikau, dirbau Vilniuj lenkams 
—apgaudinėjau — Įtikau. Dirbu 
Tamstai 
manau.

augaud... atsiprašau,

? abejones, p. Kars tauškė.! 
.g: v... atsiprašau, jau įti- 
Tik sakyk, meldžiamasis, 
gi nusiraminimas.

Publika, nuleidusi pilnas pa- 
rbos ir nuolankumo galvas,

ponas Volodenka, manai

nas Meisteri žinai, kad 
garbės priklausyti prie 
nių, kurie tik užpakaliu 

mūsiškiai tariant, 
ūmom kriepki”.

—Vis tiek, Volodenka, galvok 
kad ir užpakaliu — tik gėlą pa
tarimą duok!

—Ne, ponas Meisteri, negaliu 
-tautos tradicijos to neleidžia.
Nuliūdo ponas Meisteris iš ge

riausio savo draugo patarimo 
negavęs. Lauk tu, žmogus, kol

aš turiu 
tu žmo-

. kcJ.
■ kame
l —šitą anąjį, aną šitąjį, p. Mei
steri! Labai mažam dalykėly 
Tamstos ramumėlis gludi: tik 
(čia mirktelėjo akute, balselį nu
leido) vieną vienintelę profesi- 
ninkų porelę pakilnok iš vietos i 
vietą ir nuliūdimą kaip ranka 
nuims.

-Prisiekiu, prisiekiu savo pil-

p. Meisteris, kad man atsistaty
dinus, Tamsta patapsi šveitimo ant kelių, pradėjo supanti.
Meisteriu! Ačiū, ačiū! Būdamas
partijos komitete, Tamstos ne
užmiršiu.

—Duokit mano juodąją knygą
—ne savo gerkle sušuko Mejste-

—Tegul pasivažinėja. — su
šuko laimingas vyras.

—Kas kur? važiuoja?—klau
sia Nastenka.

Staiga Meisteriui kaž kas ne
gera pasidarė. Žaibo greitumu DOVA NA

vos.
—Na, o Tamsta, ponas Prūsai

ti, ką manai?
—Aš? Tą patį ką ir Tamsta, 

ponas Meisteri. Jau, ačiū Dievui, 
tris pralotus ir penkis ministe- 
rius pragyvenau — ir vis manau 
tą patį, ką ir mano ponai mano.

KOSULYS
yra vien simptomas ir 
užeiti bent kokiame laike 
kiame atvejyje

gali
To-

IŠP1LŪYKITE SAVU SAPNUS IR PRALEISKITE

LIETUVOJE

Žmonės prieš Kalėdas galvoja:.kokią Kalėdų 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams? ■ 
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už
rašysi! savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.
Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

bevera s 
Cough 
Balsam

suteiks greita palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų-

Ypatiškai prižiuroma ekskursija per Angliją
WI1ITE STAR LINE

l’o vadovyste 1V1CTOB 1’. KOLĄSJNSKAS
Greitas, Milžiniškas, Puikus Laivas

OLYMPIC GRUODŽIO 6
Pasažicriai iš vakaro gali lipti laivan

'frmnpa juros Skanus Visos uždarytos
kelione pųr maistus, Puikus kujutos dėl 2,

Angliją patarnavimas 1 ir 6 žmonių
Trečia kiiasa į Riliavų $106.50 arba Memelį $107.00

Karės taksui $5 ekstra z
Kreipkitės prie vietinio agento arba:

WHITE STAR LINE137

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

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

NAUJIENOS trims mčnesjums ....
Lietuvon ...:............

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

S7.00
S8.00 
$3.50 
S4.00

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaijio lietuvis,' lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaia’

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

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKAI.

Uždekite jį bile ant kokios rupturos, 
senos ar naujos , dideles ar mažos ir 
iųs husite ant kelio kuris pertikrino 

tuksiančius.

Kad lai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Ricc, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
9 ik uždekite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti Į daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedalo jums jokio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo, gyvenimą? Kam kentėti? 
Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. 'Pūkštančius nuvarė 
ant operacijos stalo kad neapsižiurejo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite ši kuponą.

DYKAI DEL RUPTURŲ 
W. S. Kiče, Ine.

98 D., Main SI., Adams, N. Y.
Malonėkite atsiųsti man Kam

pelį gyduolių dėl rupturos.

Valstija

Town of
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Baimins ;
1616 W. 47th Street
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Apdov.Hnojo 'Lietuvos ajsto- 
vą. Spalių 20 <1. švedų kara
lius apdovanojo Lietuvos at
stovu švedijon p. Jurkuną-šei- 
nių šiaurės žvaigždės ordenu 
comandeur laipsniu.

Paleido Vokietijos reichsta
gų... Spalių 20 d. Vokietijos 
prezidento įsakymu paleista 
Vokiečių reichstagas. Paleidimo 
priežastis yra ta. kad ilgai de
rėjusios reichstago partijos ne
susitarė dėl sudarymo vyriau
sybes. Nauji rinkimai bus lapk
ričio pabaigoj.

Pakaitės gelžkelių konferen
cija. Latvių vyriausybė pa
kvietė Suomiją, Lietuvą ir Vo
kietiją i gelžkelių konferenciją, 
kuri turi Įvykti lapkričio 3 d. 
Rygoje.

Latvijos gyvulių skaičius. 
Statistikos (javiniais, visoji* 
Latvijoje 1923 m. buvo 338.- 
000 arklių 900,000 karvių L- 
•101,000 avių ir 481,000 kiau
lių, o 1912 m. arklių skaičius 
siekė 320,000, karvių 912,000, 
avių 990,000 ir kiaulių 557,000.

Šiemetinis derlius. Tarptau
tinio ūkio instituto, Romoje, 
žiniomis, šiemetinis pasaulio 
derlius nors ir nesiekia perei
tųjų metų derliaus, tačiau nė» 
ra blogesnis už vidutini derlių 
paskutinių penkerų metų.

Lenkijoje streikai, hadas, ne
ramumas. Lenkų spaudos ži
niomis, Lenkijoje kasdien ky
la ir kyla įvairių produktų ir 
prekių kainos. Tik per pas
kutinę savaitę kainos pakilę 
vidutiniai 5%. Ryšy su kylan
čia brangenybe įvairiose vie
tose kyla streikai. Visa tai ke
lia ir didina ir be to esama 
krašte neramumą. Nesą Lenki
joje eilinio piliečio, kuris butų 
patenkintas.

Steigs Lenkijos tautinių ma
žumų parlamentą. Lenkų laik
raščiai praneša, kad Lenkijos

Prūsijos atstovai.
Estijoj trūksta duonos. Duo

nas kainos valandomis kyką. 
Vyriausybė deda pastangų ap
rūpinti duona gyventojus. .Ii 
nutarė mokėti, už kiekviena i- 
vežamųjų i ilginių miltų padą 
po 59 markių.

Petrapilis vėl virsta sostine. 
Sovietų Rusijos vyriausybė nu
tarusi perkelti sostinę iš Mask
vos i Petrapili.

Anglų-Turkų ginčas, kilęs 
dėl Irako srities likviduoja
mas. Turkai atitraukia savo 
kariuomenę, kuri nesenai buvo 
perėjusi už nustatytos zonos Į 
Anglijos pusę. Ginčą išspręsti 
abi pusės pavedė 'rautų Sąjun
gai.

Banditai pasiekė Varšuvą. 
Per vieną lik spalių 1 I d. Var
šuvoje buvo 8 užpuolimai ir 
plėšimai. Tą pa! dieną suimta 
2 banditų būriai. Lenkų laik
raščiai Varšuvai lomia “krosų” 
likimą;

Džiūsta lenkų zlotai, Vilniu
je, Lenkų banko skyriuje, iš 
piniginės dėžės kaž. kokiu būdu 
dingo 100.000 zlotų. Suimta 
daug banko tarnautojų.

Turkai europejizuoja kariuo
menę. Pastaruoju laiku tur
kai baigia reorganizuoti savo 
kariuomenę Europos kariuo
menių pavyzdžių. Karo tarny
ba Turkijoj yra privaloma vi
siems, kurios laikas nustato
mo: pėstininkuose 18 mėnesių 
9r kitose dalyse 2 metu. Stu
dentai tarnauja 9 menesius, o 
visi kiti, kurie gali sumokėti 
50 turkų svarų—tik 4 mėn.

Sukilo Lvovo kalėjimo kali
niai. Nesenai Lvovo kalėjime 
badu marinami kaliniai buvę 
sukilę, bet kalėjimo adminis
tracija žiauriausiu bildu juos 
numalšino. Malšinant daug ka
linių užmušta ir sužeista.

Išgulėjo 21 metus sušali. Iš 
iškeliavusios i Vrangelio salas 
ekspedicijos, kuri nuvyko ten 
ieškoti žuvusios 1913 m. Kana-

dos valstybes ekspedicijos pėd
sakų, gauta pranešimas, kad 
vienoj iš Vrangelio archipelago 
salų rasta 4 Slephensono eks
pedicijos narių lavonai. Jie, 
matyt, buvo sušalę naktį be
miegant, kuomet užkurios ap
link stovyklos ugnys užgeso.

Prancūzai trumpina etatus. 
Prancūzų vyriausybė, dėl blo
gos iždo padėties nutarė pa
leisti iš civilių Ištaigu 29,900 
valdininkų. Iš karo ministe
rijos taip pat manoma paleisti 
daug valdininkų.

Rusijoje bolševikinaina mies
tai. Bolševikų veikėjo. Urale 
Svoi'dlovo vardai, Ekatc*rinar> 
burgo sovietas nutaręs tą mies
tą pavadinti Sverdiovsku.

Prancūzų nykimo priežastis. 
Paryžiaus universiteto prof. 
Demlin, dalyvaudamas vienoj by 
loj dėl aborto kaipo ekspertas, 
pareiškė, kad sulig jo surink-

tomis žiniomis, per metus 
Prancūzijoj daromu 100,009 
abortų, dėl kurių 150,999 mo
tetu miršta.

Tarptautine diplomatine kon
ferencija Įvyko spaliu 23 d. 
Berne. Joje pasirašyta dvi 
konvencijos: 1) dėl prekių ve
žiojimo gelžkeliais ir 2) dėl ke
leivių ir bagažo pervežimo 
gelžkeliais. Lietuvos vardu 
abi konvencijas pasirašė, p. Si- 
dVžikausk.^s, (Lietuvos 'atsto
vą?: Vokietijoj.

16 moksleivių įkrito į sieros

katilą. Latvių laikraščių žinio
mis, Latvijoje, šlokos celulozo 
fabrike atsilankė moksleivių 
ekskursija, iš 16 žmonių, kurie 
eidami per sieros rūgšties ka
tilą Įkrito i jį. Keli mokslei
viai apdegė.'

PIRM NEGU * 
DVYNUKAI UŽGIMĖ

Sustyrimas

ias jums pagelbės
Vyrai dirbanti prie sunkių dar
bą žino, kaip Sl'oan's pagelbsti 
nuo sustyrimo ir suteikia jiems 
palengvinimą Į labai trumpą lai
ką. Netrinkite. Uždėkite tik
tai švelniai. .los tuojau pagrei- 

’ tina cirkuliaciją — skausmas ir 
sustyrimas prašalinamas ma
giškai. Pas visus ajjtiekorius 
— 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia dabar jau apmoka 

skolas Jungtinėms Valstijoms. Lietu
va yra skolinga $6,036,546.97. Užims 
apie 62 metus kol ta skola bus atmo
kėtu. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigaretai turi savyje leng
viausi ir gerinusį tabaką dėl cigare- 
t.ų. Kaip ir kiti, jus Džiaugsitės per
mainę j Turkiškus.

Buvo labai serganti. Jau- 
tesi daug geriau po vartoji
mo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.
Wyocena, Wisc.onsin. — “Aš varto- 

jau Lydia E. Pinkham's

ISTAKSAVOJU VISU, PARDUOSIU IŠ AKCIJONO
Jewelry, Diamonds 

Watches and 
Silverware

Sale
Ateikite apžiūrėti dieną, 

o vakarais galite duot 
pasulymus.

Pradžia nuo 7 vak. iki 10 v. v.
Išpardavimas tęsis kas dieną 

iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

Peter A.Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street

YOURtYtS
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svei-* 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai * / 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Reauty”. Dykai pareikalavus.

i Vegetable 
Compound p i r- 
miau mano dvy
nukų, nes mano 
sesuo rekomenda
vo jas man. Aš 
taip buvau silnna, 
kad vos tik galė
jau dirbti savo na
mų darbą. Bet 
kaip aš pradėjau 
vartoti antrą bu
telį, aš pajutau 
daug geriau. Aš 
pusė butelių laikeišvartojau tris ir 

mano gimdymo sirgimų ir užbaigiau 
butelį kol galėjau sirgdama lovoje. 
Aš pasveikau ir jaučiuos labai gerai 
ir dabar auginu savo dvynukus. Aš 
rekomenduoju Vegetable Compound 
kiekvienai ir vertinsiu j j ateity”. — 
Mrs. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis.

Kiek daug panašių atsitikimų yra 
raportuota mums. Daug moterų pa
sidaro silpnomis po gimdymui ir to
kioms motinoms prižiūrėjimas kūdi
kių yra visai negalimas. Netik, kad 
yra sunku motinoms, bet kūdikiai ir
gi nuo to tufri kentėti. /

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus tonikas moti
noms prieš ir po gimdymo. Jos yra 
prirengtos iš medikalių Šaknų iš žie.- 
dų ir neturi kenkiančių syvų. Jos 
gali būti saugiai vartojamos metinų 
kurios žindei vaikus.

A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradomo minera- 
linesl storines vanas, kurios yr& ge
ros nuo visokių ligų; reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

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

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

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

Phone Boulevard 4552

patikėtinu

Įrcg. S. V. 
Pat. Ofise.

Bukit

tuomet

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti, išsi- 
trinkite gerai »u senai 
žinomu ir
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ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

- Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

seime tautinių mažumų atsto
vai nusistatę šios sesijos pra
džioje išstoti iš seimo ir atida
ryti Dancige tautinių mažumų 
parlamentą, šis parlamentas 
išeisiąs viena atsišaukimu i 
Tautų Sąjunga, kuriame bus 
nurodyta tautinių mažumų per
sekiojimai Lenkijoje, kitą Į 
mažumų gyventojus, kuriame 
busią kviečiama gyventojus im
tis ginklo savo teisėms ginti.

ši žinia sukėlė visoje Lenki
joje didžiausi sujudimą.

Lenkai ištremia stačiatikių 
vyskupus. Lenkų vyriausybė 
davė parėdymą ištremti Vil
niaus, Pinsko ir Gardino sta
čiatikių bažnyčios vyskupus už 
tai, kad jie nesutiko pripažin
ti lenkų stačiatikių bažnyčią, 
nepriklausančią nuo Maskvos.

Šveicarai nesuveda galų su 
galais. Nuo 1921 m. šveicarai 
negali suvesti savo biudžeto be
deficito. Taip 1921 m. Švei
carijos biudžetas turėjo 127,- 
.571.000 franku defieto, 1922 
m. — 79,109,000 frankų, 1923 
m. 45,466,000 tranku, 1921 
m. —22 milijonus ir 1925 m. 
taip pat numatoma deficito 
16*2 milijonų frankų.

Lietuvių ir Vokiečių derybos, 
šio menesio pabaigoje, Berly
ne prasidės derybos tarp Lie- 
tuvds; ir Vokietijos dėl sure
guliavimo įvairių klausimų, ki
lusių perėjus Klaipėdos kraštui 
Lietuvos suverenitetan. Dery
bose dalyvaus Lietuvos, Vo
kietijos, Klaipėdos krašto ir

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabundate naktį ir pamato

te, kad jusli kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir jį pi'tiilėjo atakuoti 
kritinis. Ką jus turite darytį? Į tiks
iančiai molinų išriša l;j klausimą 
užganėdinančiai. Maža <lėz:i Dr. 
Drakc’s (iloSsro prašalina 'kriipa į 
keletu miimlų daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. Jos yru 
malonios ir atsakančios ir nevet'-t 
čia vemti, Tikru pagelba nuo kru
po. Iluugaiusiui parduodumos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pus visus aptickorius. .»<) 
centu butelis — vertas $50, 2 vai. 
naktį. • •

“VADOVAS”
Mokslo, literatu ros ir religijos mėnesinis žurnalas.

' Amerikoje ir užsienyje.

Prenumerata metams......... ...........  $2*00
Pavienis numeris..................................... 20c

Antrašas:
“VADOVAS”,

Hatfield Hali, Northwestern University, 
( j Evanston, III.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halstcd St., 

CHICAGO, 1LL.

Wennersten’s
Bohemian Blend

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
tVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yru labai 
lengvu prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bysteje.Henning Wennersten Inc.

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

5211 Ruseli St. net. kamp. Fansworth 1803 Duvison Av. kamp. Orleane
DETROIT, MICH.t ----------- ----- J

Atkeliauja Įdomus
Svečiai

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

i

I

ir IŠVENG- 
KITĘ nuovar
gio, skaudamą 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. ........
tvirtu ir svei
ku, 
jokia darbas 
jums neišro- 
dys niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna,ne
gali būti de bonkos šito Unimento. Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

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

TERPENTINAS 
SUSTABDO KRUPĄ

Kuomet užeina tas nemalonus dusi
nantis kosulys, nerizikuokite! Kūdi
kio gyvybė gali bųti yra dideliame 
pavojuje! Turpb magiškai gydanti 
jėga tuojau nueina į skaudamą vietą 
ir prašalina visus nesmagumus — ati
daro kvėpavimo organus!

Mokslas sako, kad nieks taip grei
tai nepagelbsti, kaip terpentinus. 
Naujas išradimas, Tuj-po, turi savyje 
visas terpentino misteriškas gydan
čias jėgas su kitomis geromis gyduo
lėmis. Jos veikia taip greitai ir taip 
pasekmingai, kuomet patrinate kru
tinę arba gerklę, tuojau galite paste
bėti, kati kvėpavimas pasidaro leng
vesnis.

Turpo taipgi greitai prašaliną slo
gas, skaudamą gerklę, bronchitis ir 
neuralgia: Tuojau veikia j nudegi
mus, nusibrėžimus, reumatiškus skau
smus, pleurisy, lumbago ir sprains. 
Jis nepadaro pūslių, nenudegina ir ne
nudažo.

Nežaiskite su krupu — VEIKITE. 
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus. Nebūkite be to terpen
tino Ointmento kuris turi savyje at
sakomas gyduoles Menthol ir Kum- 
parą. Turpo — 35c. ir 70c. slovikelis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllm
Phone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir Žolių, Visoki importup-Į 
ti toilet setai ir perfiumai is Fran- 
cijos ir kilų šalių.
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Cicero
NAUJA KRAUTUVĖ

Užlaikom vyriškų ir moteriškų čeve- 
rykų; sveterių, vyriškų skrybėlių, 

I marškinių ir kitokių aprėdalų. Par
duodam už žemiausią kainą. Mel
džiame atsilankyti ir susipažinti su 
savininku ir gauti gerą patarnavimą.

J. SHALTLS’, 
4943 West 14th Street, 

CICERO, ILL.

Phone Boulevard 7539

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS

, 3352 So. Halsted St„
Namai 3356 Lowe Avė.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį- 
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos dėl
nakvynes. Didelis prūdas dėl
plaukymo.

Specialės rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai 

1115-17 So. Paulina SL 
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd. 

Phone West 1511 Chicago, III.
m i ■■ į

Reumatizmas
Metuose 1898 aš įgavau raumenų ir 

sub-acute Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mane ir tokls pegeraa mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau j| kitiems, 
kurio labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jėjo, kai kurie ii jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties liąoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kari pabandytų 
didelės vertes mano pagerinto “Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresą Ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus j| pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kiai formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užgahėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai ? Neatidėliokit. Rašykite Šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

Dr, William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto) '

SPECIALISTAS
i Nuo visų skilvio ligų ir žarnų Į
| inkstų, reumatizmo, nervų mote

riškų, vyrišku ligų ir visu ne- / 
• sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir / 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SL, 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.
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chjcagos pitalas yra $300,000, taipgi per- 
\ .išis ir nepadarytas pelnas 
siekia $250,C00. Dabar’Depo-

slėpę nuo ščrininkų $1,000,000 
jęlno. Kaltinamieji viršininkai 
yra buvęs a Įdomi anas Leonard

Naudingos bakterijos Cicero

žinios
Valių B,h

sitors State banko kapitalas 
padidintas iki $350,000, idant 
pilnai perėmus Robey State 

| banko šlaką. Depositors banko 
j serai dabar parsiduoda ant 
| marketo po $200 ir yra moka
ma dividendų reguliariai po 
10%.

Rutkowski, kompanijos pre
zidentas, Henry Nawak, vice? 
prez. ir J. A. F. Cichoeki, sek
retorius. Visi jie yra lenkai.

Mrs. Mary Soiiin, 5039 So. 
Califomia Avė., liko sunkiai 
sužeista gatvekario prie Robey

JIE NENORĖJĘ NUŽUDYTI
MRS. GAESSLEN z

Rdey State bankas turi 
$5'0,000 depositų. Kapitalas 
yra $100,000 su perviršium ir

r 16 gatvių. Ji buk gulėjusi 
rp begiu, kuomet ant jos už- 

ego gatvekaris.

Tų girdėjusi iš Valanių Eva 
Novak, f prokuroro liudinin
kė. Kaltinamųjų advokatai 
smarkiai ginčijasi su proku
roru.’

Trečiadieny per visų dienų 
ėjo kamantinėjimas liudininkų, 
pastatytų prokuroro. Prokuro
ras stengiasi įtikinti jury,, kad 
Va lamai yra kalti nužudyme 
Mrs. Gaesslen, 217 S. Irviug 
Avė. Jų nusižengimų jis jau 
dabar vadina žmogžudyste, kas 
iššaukia nemažų protestą iš 
pusės kaltinamųjų advokatų.

Eva Novakutės liudijimai
Eva Novakule, kuri bėgiu 

paskutinių kelių metų daug 
sykių maine savo pavardę, bu
vo Valaniutės draugė ir sykiu 
su ja vaikščiojo po gatves. Gy
veno taipogi vienoje vieloje, 
iki balandžio 17 d. š. m. kuo
met įvyko Mrs. Gaesslen api
plėšimas.

Te.smui ji papasakojo, kaip 
A. Gordon, 12;3O vai. nakties, 
nuvežęs ją pas . Mrs. Gaessleij. 

Toji pasiutusi jai priiminėti 
vyrus Mrs. Gaesslen namuose. 
Bei kadangi Novakutė atsisa
kiusi priiminėti ir nenatūraliu i 
bildu, (ai jai buvo pranešta,; 
jog vietos yra tik dviem mer-1 
gaitėm. Ji norėjusi važiuoti' 
draugo su Valaniais apiplėšti i 
Mrs. Gaesslen, bet vėliau atsi
sakiusi.

Kuomet tieji sugrįžo 3 vai. 
ryto, ji girdėjusi Valanių te iš
tariant j “Mes turim prašina-Į 
linti iš čia,anm Mrs. GaesslenJ 
gali pasiliuosuoti ir areštuoti| 
mus.” šį paliudymų gynėjų ad
vokatai skaito svarbiu, nes pa
rodo, jog Valaniai nemanę žu
dyti Mrs. Gaesslen.

nepadalytu pelnu virš $35,000. 
Bankas mokėjo dividendų po 
6/c- savo dalininkams.

James J. Pesicka bus 
prezidentu

Susijungusio banko viršinin- 
ais bus: Julius F. Smietanks, 
imininku banko direktorių, 
cnas Smietanks be tų yra na- 
ys Apšvietos Tarybos Chica- 
os miesto. James J. Pesicka 

bus banko prezidentu; Thomas 
F. Chamberlain — vice prezk 
lentų; Jonas S. Jurik, dabarti- 
ns prezidentas Robey State 
banko, vice prezidentu; Stanis- 
’ovas Ratajczak — kasicrium 
:r Robertas D. Mathias kasio 
iaus padėjėju.

Sportas
BR/ZAl’SKA AR SAR- 

PALIUS?

šiandien bus išspręsta, kam 
priklauso pirmenybė — Brokly- 
no lietuvių čempionui Brazaus
kui ar Karoliui Sarpaliui, uni
versitetų sunkiojo svorio čempi
onui.

Kaip vienas, taip ir kitas ren
gėsi prie rietynių labai rimtai ir 
jaučiasi puikiai. Tad jųdviejų 
susikirtimas bus vertas pamaty
mo. Jiedu turės ristis tol, kol 
vienas ai* kitas laimės.

Valanių tėvas teisme.
Teismo kambary, netoli kal

tinamųjų, nuolat sėdi ir a.ty- 
džiai seka bylos eigų tėvas 
Onos ir Antano Valanių. Jis, 
užgirdęs apie savo vaikų su
areštavimų, atvyko iš Mihvau- 
kee ir dabar kasdien atsilanko 
i teismų. Jis netiki, kad jo vai
kai butų kalti žmogžudystėj, 
nes galėję atsitikti, kad kas 
nors* kitas, radęs surišta Mrs. 
Gaesslen, nužudęs jų.

Duktė Ona dažnai nebūda
vusi namie, bet sunūs Anta
nas beveik’ niekados neapleis- 
davęs savo motinos, gyvenan
čios 1315 W. II PI.

Užsibaigus teismui, Ona Va- 
laniutė pamojo savo tėvui ran
ka ir drauge su kitais kaltina
maisiais išėjo per atskiras ’ du
ris iki šios klienos ryto, kuo
met bylos nagrinėjffnas vėl pra
sidės. —Reporteris.

CHICACIFČIAI GIRDI 
EUROPĄ

Dabar yra “radio savaitė”, 
cisingiau Europos 1 gaudimas 

Amerikos radio stočių, o Ame- 
likos gaudimas Europos sto 
’iu. Kas vokams tarp 16 ir 11' 
ai. nakties visus Amerikos 

.’adio stotys nutyla ir radio 
my’ėtojai gauna progos gau
dyt i Europos stotys.

Daugelis čhieagiečiu pranešė, 
•ad jie yra per savo radio gir- 
Jė'ę Anglijos ir Francuos sto- 
is. Lengviausia gi esu pagau

ti Škotijos stotis, bet pagauna
ma taipjau Londonas, Paryžius 

Lynus, pietinėj Francijoj. 
Betgi labai retai kam pasiseka 
■pagauti” Berlinas. Iš New 
Ycrko pagaunama Anglija, 
’Taneija ir Ispanija. Cliicagie- 

;;i betgi Ispanijos nėra pa- 
avę, nors jų yra girdėję Dil

iu t b, Minu., radio mylėtojai. 
Bet tur būt toliausia pasiekė 
Jake Levy. Jis su savo penkių 
“liubų” radio setu, būdamas 
Dover, Colorado, sakosi aiš
kiai girdėjęs dali koncerto 
i violinčelės solo) ir V0X Haus 
Ieties, Berline.
J ie bandymai tęsis visų šia 

avaitę.

Kita svarbi pora'bus Martin 
Plėstina, neapkarunavotas pa
saulio čempionas, kuris susirems 
su milžinu italu. Kibsis su ju
goslavų ir drapiežnas dzūkas” 
Bancevičius. Jo priešas bus Ge
orge Mack. 1 • 1

Ristynės1 įvyks šiandien, 8 v. 
vak., šv. J/irgio parapijos svetaL 
i ė j, 32 1’1. ir Auburu Avė.

Lietuviu fibteliuo e.
Pirmjn’nkas išvaikė balty

Tūlos lietuvių draugijos pir
mininkas atėjęs į surengtų 
draugijos balių visiškai girtu
tėlis, pasivoliojęs po grindis 
usipyko su komitetais ir pa

reiškęs, kad draugija be jo pa
rašo.. negali rengti baliaus, iš- 
7~ikė visus komitetus ir pub- 
il ų. Komitetas 'pyksta, drau- 
ija pyksta ir publika neužga- 
ėdinta. Tas atsiliko sekmadie

ni. Nė draugijos vardo, nė pir
mininko neskei’biu; lodei, kad 
epakenkus draugijos vardui. 

Draugija pati ras priemonę 
pataisyti” pirmininkų.

—Raganius.

Stirnius Žinios
Kadangi Mrs. Eilėn Magill, 

HH6 Houston Avė., perlaužė 
/ u nugarų krisdama nuo por- 
jių savo namuose, ji patraukė 
d: man namo savininkų John 

Krajewski, reikalaudama $100,- 
)()() atlyginimo.

Karas tarp chiniečių vėl at- 
inaujino po dviejų savaičių 
‘mūšių paliaubos.” Pirmųjų 

naktį buvo kėsintųsi nužudyti 
du chiniečius, bet nepasisekė. 
Chiniečių d ist rikiuose vėl pil
ni policijos.

South Chicago 4-
Nors musų kolonija yra ge

rai apgyventa lietuvių ir gana 
daug kas atsitinka musų gy
venime, bet spaudoje apie šių 
kolonijų yra labai mažai kas 
■ašoma, beveik nieko, o pas 
mus yra irgi visokiausių įvy
kių. Nežinau ar čia tas yra 
dėl kieno nors nerangumo pa
rašyti į laikraščius apie vieti
nius įvykius, ar tiesiog nėra 
kam, Rodos, čia yra gana ge
li darbščių kaip vyrų taip ir 
moterų. Vertėtų kam nors pa- 
lašvli. *

* *Lietuvių čia priškaitoma į 
porą tūkstančių, daugiausiai

Stock Yardy bankai 
. jungiasi

Robey State Bank prisidėjo 
prie Depositors State Bank.

Nepą prastame susirinkime, 
laikytame lapkričio 25 d. da
lininkai Robey Stale banko ir 
Depositors State banko nuta
rė tas dvi įstaigas sujungti ir 
vesti po vienu vardu, būtent: 
Depositors State Bank. Abu 
bankai po susijungimo bus 
Depositors State banko name, 
kuris tik pernai tapo pastaty
tas ir randųsi ant kampo 17-os 
ir Ashland galvjų.

Banko namas yra gan pui
ku* ir nemažai puošia visų tų 
apielinkę.

Abu bankai stiprus.
Depositors State bankas tu

ri virš 5 milionų depozitų. Ka-

Joseph Rata, 37 m., 1600 W. 
Luke St., pašovė ir sunkiai su
žeidė savo pačių Elizabeth, pa
starosios namuose 4330 Wil- 
cox S t. ir paskui pats nusišo
vė. Jis su pačia išsiskyrė porų 
:avaičių atgal.

Altrecl VVoldsn, 52 m., 1045 
E. 53 St., liko užmuštas auto- 
nobilio belipant iš gatvekario 
'ric 74 ir So, Chicago Avė. 
Automohi’istas Stanley Kau- 

chak iš Whiting, Ind., tapo 
areštuotas.

Negras John Johnson, buvęs 
kumštininkų čempionas, liko 
sunkiai sužeistas ties Elginu, 
'o automobiliui ■ įvažiavus į 
griovį

Anton Sokol, šė r įninkąs, pa
traukė teisman White Eagle 
BriAving Co. viršininkus, nesi 
jie per penkis metus buk pa-J

’ darbo žmonės, dirbantsy gele
žies liejildose.

M V

Turi savo parapijų, šv. Juo
zapo, kurioje klebonauja as- 
Ironomas kun. Petraitis/

¥ ¥

Biznierių lietuvių nedaug. 
Profesionalų, galima sakyti, 

■ yra gal būt tik vienas dakta
ras Valteris Pas. Jis turį savo 
aptiekų ir ofisą prie 8462 Com- 
mercial Ąve. Jis žmogsų paty
ręs ir daro gerų gyvenimų.

Nesenai dar daktaras Valte
ris Pas buvo išvažiavęs va Ra
cijoms ir sugiyžo j,au ne vie
nas, bet parsivežė su savim 
dailiųjų Elenų sau už moterį. 
Daktaras dabar leidžią medaus 
mėnesį, . žinoma, nepamiršda
mas savo užsiėmimo. Linkėti
na Dr. Pus kuogeriaiisios klo
ties.

Vėliaus parašysiu jaugiau iš 
musų apielinkes. —Vietinis.

Sekmadieny, lapkričio 23 d., 
Raymond Chapel įvyko Moks
lo Draugų antroji prelekcija. 
Prelegentu buvo chemijos in
žinierius Kastas Augustinavi- 
čius. Tema prelekcijos buvo 
bakterijos- žmonių draugai.

Pirmininkas, adv. Kl. Jurge- 
oms, pristatė p-lę Margtirefų 

Moskaliunaitę, kuri gražiai pia
nu paskambino “Comie back to 
Erin” (W. Kube). Adv. Jurge
lionis savo įžangoj nurodė,,’ 
kad žmonių priešai ar apgy
nėjai nėra koki- galiūnai, liet 
u krGskoyjniai, mažyčiai gyvu- 
ėliai, kurie vieni iš jų žudo 
monijų, kiti — jų apgina. Su

sipažinimas su bakterijomis 
yra labai naudingas, nes gali
ma atskirt gerąsias nuo blogų- 
:u; gerosioms naudotis, o blo
gųjų saugotis.

K. Augustinavičius kalbėda
mas nurodė kas yra baktei'ijos, 

kaip jos veisiasi, kaip nieku
os jų žmogui blėdingos ir ki- 

t \s naudingos. Bakterijų didu
mas yra 25,000-tinė dalis colio. 
Jų formų skyriai: maži rutu- 
l ukai, pailgos ir susivingiavil
ios. šaltis ar didelis karštis 

dane bakterijų nužudo, bet 
randasi stiprių, kurios išlieka 
gyvomis. Tirpiejimas parodė, 
kad sniego raudonumų padaro 
b kdeiyjos’. Dauginimasis bak
terijų yra labai'spartus^ Kiek/ 
viena plyšta pii&lau ir jąu vi<*- 
to'c vienos---dvi; iŠ dviejų
pasidaro 8 ir t. p. Kai ku- 
rios dauginasi kas 15 minutųzi 
ber 24 valvdas jųjų privysta 
mĮLonai. Javai auga, nes yra 
nm tikros žemėje bakterijos, 

' oriomis maitinasi augalai, ši 
paskaita davė suprasti, kodėl 
"eauga javai, nors ir geriau
sia žeme butų. Dobilai palieka 
žemėje nitrogeno junginių, ku
re yra naudingi kiliems auga
lams. Salietra, mokslo pagel- 
ba. duoda trųšos, nuo kurios 
uždera geri javai. Pienas su
rūgsta pasidėk'ubjant musu ge
riesiems draugams — bakteri
joms. Jos sunaikino piene cuk
rų ir paverčia rakštimi ir pa
sidaro sveikas valgis. Linus 
nuklojus ar kanapes pamerkus, 
bakterijos apgraužta ir paliuo- 
'•uo’a valakuos. Kailinių išdir- 
bimui gelbsti baketrijos; jei ne 
'os, nebūtų galima išdirbti pui
kius kailinius, kuriuos žmonės 
nešioja. Guma yra padaroma 
tik pasidėkuojaut bakterijoms. 
Be gumos žmonija negalėtų 
operuoti mašinų, neturėtų au
tomobilių ir elektros. Jei pasi
baigtų medis, iš kurio daroma 
: urna, tai jau su pagelba che
mijos mokslo surasta, kad iš 
'rakmolo bakterijos padarys 
kas rąikia — gumų. Bakteri
jos padaro ko ir laboratorija 
'•eišgah. Nors gerosios bakteri- 
os gelbsti žmogui, bet blogo

sios jį sunaikina ir paverčia jį 
i ta, kuomi ir pirmiaus buvo. 
Mečnikovas, rusu rašytojas, su
tvėrė teoriją, kad be bakteri
jų žmogus negalėtų gyventi. 
Virškinimo procesas be bakte
rijų butų negalimas. Milionai 
musu drangų bakterijų dirba, 
kad palaikius žmogaus gyvybę. 
Jofc, nors mažytės, gina žmo
gų nuo kenksmingų bakterijų, 
gaminančių ligas. Jos, jei tik 
pagauna — muša ir naikina li
gas.

Adv. Jurgelionis pranešė, 
kad sekamą sekmadienį pa
skaitos busią iš teismų atsira
dimo istorijos. Delko teismai 
ivyko^koki jie buvę, yra tu
rės būti, kam jie reikalingi ir 
kaip jie yra vedami. Prelegen
tu bus advokatas Kl. Jurgelio
nis. —.Rep.

NAUJIENŲ , 
Piriiev Siuntimo Sky 
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vkkare. 
Nedėidieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet. J 
l --- . . . rT7...

SILA 194 kp. prakalbos

SLA. 194 kuopos vakaras jau 
praėjo. Tai buvo prakalbos su 
programų. Jos įvyko pereitą 
trečiadienį ir viskas buvo pui
kiai, tik visa bėda tame, ’kad 

1 mažai buvo publikos, jio^el, gi 
musų žmonės taip nenoriai 
aukosi į tokius natidiiigus va
karus? Niektume,y sako, kad 

..monės nenorį į^hiigos mokėti. 
Ar gi ta i j) ir butų? Juk jau 
visi turėtų suprasti, kai dy
kai nieko negalima gauti. I

Kaip ten nebūtų, vakaras1
gi natiko visiems susirinku*

• ems. Kalbėtojai buvo du: ( S. 
Valančius ir Dr. S. Biežis ir 
bu ka’bėjo gerai. Vaikučiai iš

Ž. draugijėlės su savo mo
kytoja S. Staniuliute pasirodė 
puikiai. Ateity galima daug ko 
tikėtis iš tų vaikučių, ypatin
gai Stankevičiūtė bus gabi šo
kėja.

Faip sakiau, vakaras buvo 
’i’kus svetimiems, bet pačiąi 

”LA 194 kp. prie to vakaro 
nikės dadėti apie $20. Niekurie 

"ako, kad Susivienijimas yra 
’ urtingas, gatys viską duoti 
dykai. Ir ką gi .padaryti su 
faip manančiais?

" Kuopos Pirm.
___  L_________ .

ISeka ant X-|n pus’j

A. . A. 
Į

MONIKA: ORINTlENfi
I .ilcoisi p«laldota I riCio

(Nov.) 24 d., 1924, ant šv*. Ka- 
zimiero Kapinių. Tariame šir
dingiausią padėką visiems gimi- 
-ems, susiedamas ir pazjsta- 
'”lems už dalyvavimų laidotu
vėse musų mylimos motinos.

jLiekames nuliūdę
Duktė ir žentas Černauskai.

5111 So Union Avė.
Tel. Baulevar 3485

...................... ......... III limo III.......... .

A A
JUOZAPAS ŠATAS

Milė lapkričio 25, 1924, 4:40 
min. po pietų, amžiaus tupėjo 
82 mevu. ISievedęs ^nje.i^oj 
išgyveno 12 metų. Tapo smar
kiai sužeistas atitomobilio lap
kričio 22. n-igabenetąs j ligon- 
butj, t^iiai ir mirė.’ A. A. Juo
zapas paėjo iš Lietuvos: Pane
vėžio apskričio, Biržų parapijos. 
Paliko sietuvoj tėvus, molius ir 
s'esbiis/ Alnerikoj netuiėjo jo
kių giminių; Laidotuves įvyks 
subatoj, lapkričio 29, iš namų 
8839 So. Morgan St.’ 1 vai. po 
pie^ų j Tautiškas kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus drau
gus ir pažystamus dalyvauti 
laidotuvėse,' Pasilieka nuliūdę •

Draugai, 
• Lucy Silenaitč.

a+a

KAZIMIERAS BEDAUTIS ..

Mirė netikėta mirėia seredoj, 
lapkričio 26 d., 1924, 5 \al. iš 
ryto. Amžiam, buvo 49 metų. 
Paėjo iš Lietuvos Lieplaukio 
parapijos, Telšių ap. Paliko 
Amerikoj mote'j, 2 duktė i ii 
sūnų, Lietuvoj brolį seserį ir 
motiną. Laidotuvės įvyks su
batoj lapkr. 29, 1924 iš namų 
12412 So. Halstcd St. West 
Pullman, 9 vai. iš ryto j bažny
čią šv. Petro ir Povylo, o po 
pamaldų į Šv. Kazimiero Kapi
nes. j

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. , •’! ; f l

Nuliudusįu ,
žmpnaf Morta ir dukterys 
ir sūnūs Bedančiai.

G b H D Naujienų tkii 
lytojo* u •Karty toj J 

grasomi pirkimų reikalai* 
itj | c»u» ♦anKrovan turu* 

į kelbiaai N a u j t ♦ n u x

MADOS.

No. 2095. Labai graži ir gerai iš
rodanti suknia. Sukirptos mieros 16 
metų, 36, 88, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę. « •

No. 2046. Kam* ši suknelė nepa
tiks? Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikią 3l/įs yardo 40 polių ma* 
terijos.

No. 2086. Lengvai pą^iųvąma 
sujenią. Sukirptos mieros, 1(Į metą. 
36, 38, 40 colių yęr krutinę. 36 mie
lai reikia 3 yardų 36 colių materŲbs.

No. 1898. Apatipė suknia’. Be jos 
nei viena moteris dabar negali ap
sieiti, nes visos suknios papigtos iš 
vieno pinoto. Sukirptos mieros 16 
metų, 86, 88, 40, 42, 44 ir 16 col’ų 

krutinę. 36 nuerai reikią 2% 
a”do 86 colių materijos.
No. 203/2. Aut paveikslėlio PWa- 

. ysi kaip lengva pasįutį s)ą .suJ<hdę. 
«i sukirpta iš viėhd’ šm&o beveik be 
jokių siūlių.

Sukirptas mieros 2, 4,.G ir 8 mulų- 
4 metų mergaitei reikia 1 % ; yardo 36 
coljų piątenjos.

No. 1988. ši suknia irgi pasiutu 
iš vįeno šmoto, ką pamatytsi ant'čia 
nupieštos diagramos. Sukirptos mie
los 16 metų, 36, 88, 40 ir 42 colių

per krutinę. 2% yardų materijos 
užteks vidutinio ūgio moterei, ir 2E 
yardų stugelių juostai."

Norjnt gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpt 
paduotą olankutę arba priduoti pa 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą b 
aiškiai parašyti gavo vardą, nąvardi 
ir adresą Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
trba krąsos ženkleliam kartu cu už 
<akymu, Laiškus reikia adresuati;

Naujienų; Pattem Dept., 1789 Si 
Halsted St, Chlcago. Iii.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, (H 
čia įdedu 15 centų ir prašau m

■iiųsti man pavyzdi No.............
Mieros ...i..... ................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresus)

(Miestas ir valst.)
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\NIELf KAI SMILI. 
•ydau »>e vaistų n be >pemcijų 
ihoklat- ligas vyrų moterų ir vai 
ų Kurie sergate kreipkitės 
■su, pagolhą Patarimas do'ana> 

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki
8, Ir ncdėlioj nuo 9 iki 12.

Tel. Yards 4951 3252 & Halsted St. ‘ v - -------- - .. ——:----- -----------
SERGANTI žMOjNES

Nieks geriau nežino už juH kaip 
yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilg;esnj laiką iš priežasties kokios 
nors ligos,. kurios k:ti gydytojai ne- 
<alėjo' 'pažinti, iš priežasties negeros 
ytZ tjriinhcijos ir todėl negalėjo jos 
^gydyti — tegul atsilanko j musų 

mes juos tikrai išegzaminuosi- 
tikrą priežastj jukij 

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

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

jUims išegzaminuoti, be jokio jums
n upelio, nes nereikės jums nusivilkti 
ūpų. Musų pmengimas dei miera- 

vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Liaujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyuuo- 
les pasauly yra tos, kurios yra jčirš- 
kiamos tiesiai i kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

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

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminacija ir miero 

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

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

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

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kamp. Wa«hi^gton SL
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto įjri 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj huo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesitia- 
gurno arba sugaišimo laikb.

Mes turime metodu kaip aubontroliuotl 
dUHulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt Ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu- 

8<»n?1 8erg?te, Rr dnbar pradėjo
te sirgti, ar tai yra krupo chroniška Asth- 
ma arba aukšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų mo 
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, Jūsų amžius arba užsiėmi
mas, Jei jus kenčiame nuo dusulio arba uu- 
gštos temperatūros, musų metodas 
Ws jums greitai.

Meo specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas. Kur 
formos (kvėpuojančių gyduolių, 
prirengįmų, "patentuotų dūmų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad' musų 
das yra paskirtą* prašalinti visus 
mus kvėpavimus, vUų« tuo# t 
paroKyimus.

Tas dykai pasiubmus yra Ub.1 
kad neprųleidus bent vieną dieną. Rašyl. r- 
te tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 
dUBkįte Pinigų. „Tik atsiųskite kuponą.
Darykite tai šiandien — Jums uereikir
mokėti nei už pašto*ženkleli.

pagcl-

tiems, 
visokie* 
opiumo 
ir tt.

kiek- 
nieto- 

negali- 
nemalonius

labai svarbu.
>ą uloną. Rašyl. 
įtoda tuojau. N 
lųsklte kupon

Dykai bandymo kuponas į 
Frontier Asthma Co., Rm. 6>2 C 

Niagara und Hudaon Sts.. Buffalo, N. Y
At^iuokite dykai bandymui jimu r n u- į 

todo yaa: i

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIV
. Jau atėję Kultūra No. 10.. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centu. -1 
iiiiiiiiiiiaiiM



Penktadienis, Lapkr. 28, ’24
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

Operetė “Birutė"
Bijūnėlio vakaras.

d.,Sekmadieny, lapkričio 23
Liuosybės svet.. Cicero, III., 
įvyko Bijūnėlio choro, North 

Sidės vaikų draugijėles, vaka
ras. Buvo vaidinama p. Pet
rausko operetė “Birutė”. Vai- 
dylos buvo choro nariai: mer
gaitės ir berniukai, vadovau
jami p. Sarpaliaus ir p-ios Dun
dulienės. »

Žmonės tarsi ; nujautė 'grą
žomą šios operetės ir puikų 
?uvaidinimą. Prisirinko pilna 
svetainė. Laike vaidinimo vieš- 
palavo tykumą, tad buvo aiš
kiai viskas girdima. Pirmoji 
pasirodė Birutė — puikiai pa
sipuošusi lietuviškose rubose 
su vainiku ant galvos. Ji pui
kiai vaizdavo, jausmingai kai-

lis labai gražus ir aiškus, ku
riuo gėrėjosi publika. Birutę 
vaidino Zuzana Viliutė. Keis
tutį vaidino Petras Brazys. Jis 
buvo drąsus karžygis, kuris 
laimėjo Birutę. Vaidinimas pui
kiai pavyko. Pirmoji vaideli li
te buvo Birutė Briedaitė. Ji tu
ri aukštą soprano balselį, ku
ris nustebino publiką. Ji bu
vo kaipo sena solistė, kurios 
balsas maloniai plaukia. l’Ž 
savo balsą ir vaidinimą jai bu
vo suteiktas bukietas. Antroji 
vaidilytė buvo Valerija Repu
kas. Jos gražus alto halsas pui
kiai, aiškiai ir garsiai skambė
jo. Bus gera dainininkė iš jos. 
Tėvūną vaidino Wallacc Mi- 
l auskas, kuris puikiai išpildė 
•avo rolę. Aklas vaidehitis bu 
vo Juozas Spetyla. Jis pagirti
nai vaidino it; gražiai dainavo. 
Kriviu Krivaitis buvo Andrius 
Ncrikelis. Jis nuvo geras ir ti
ko atsakančiai. Gražu buvo 
žiūrėti kaip jauni vaidylos. 
kai senovės istoriški žmonės 
barzduoti, ūsuoti, ricieriškos 
išžiuros vyrai. Merginos buvo 
visos baltos kai aniuolukai. 
Žmonės buvo užžavėti visu km 
ir rodė didelę simpatiją šiem 
jaunuoliam. Choras gražuli su 
dainavo ir užbaigus veikalą 
Birutę, net tris karius turėje 
pakelti uždangą ir atkartot 
paskutinę, gražiąją choro da* 
m lę. Jaunieji musų moka links 
minti ir teikti smagumą su
augusiems.

Po 
prie
Šoko jauni, 
m ik lydami kojas

programų buvo šokia’ 
p. Sarpaliaus orkestros 

seni ir džiaugėsi 
—Rep.

Lietuviai scenos veikėjai 
veikėjai

vakare 
mėgėjų 
dalyva-

Pereito pirmadienio* 
įvyko Chicagos scenos 
susirinkimas, kuriame 
vo viso dvidešimt šešios ypa- 
tos. Taipgi susirinkiman atsi
lankė artistas p. J. Vaičkus su 
keliais savo vaidilomis. Tvar
kos vedėju lam vakarui buvo 
p. J. J. Jankus.

J. Vaičkus kalbėjo apie ga
limybę nuolatinio Dramos Te
atro Amerikos lietuviuose; kal
bėjo gana aiškiai ir nuosek
liai. Kalbėjo ir vietiniai scenos 
mėgėjai. Kadangi laikas buvo 
trumpas, tai susirinkimo tą
sa palikta ant sekamo pirma
dienio. Palaikymui geresnių 
ryšių tarp scenos mėgėjų ir to
lesniems planams išrinkta val
dyba iš pirmininko ir sekreto
riaus, ir komitetas sudarymui 
dienotvarkio ateinančiam susi
rinkimui, kuris turi įvykti atei- 
nrntį pirmadienį vakare, gruo
džio 1 d., Mildos svet. 
bą įėjo 
Jankus, 
Elzbieta

Į valdy-

Apie tolesnę darbuotę prane
šiu vėliau. —Raganius. PRANEŠIMAI

Pagerinama

Šimkus 
Uktveris.

pirmininku
sekretorium

Šatkauskienė.
.p. p. J. Vaičkus, J.

(iš Bose lando) ir J.

— p-ia 
Į komi-

RAKANDAI N AM Al- ŽEME NAMAI-ZEMEĮVAIRUS SKELBIMAI |
STOGDENGYSTt

Jūsų stogų prakiurimas uftaisomat 
ir garantuojamas už $4. AutomonUių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di-

1 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi J. J. Dunne 
Roofįng Co., 3411-13 Ogden Avė.,. 
Phone Lawndale 0114,

vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 

4.' ir visokie pranešimai galimi tal- 
Mildos teatras pinti laikraštyje. /

4. Už apmokamus pranešimus ___ ___ ___________
reikia mokėti 70, centų už colį ar- džiausią ir geriausia stogų dengimo 
ba dal) vienai dienai. Skaitlius die- “ * —
nų ir colių neaprubežiuojamas,

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

šiomis dienomis Mildos te
atro vedėjai pradėjo dėti nau- 
,as dailias sėdynės ant pirmų 
ubų teatre. Apart to dar yra 

užsakyta ir vargonai, kurie 
a u yra kelyje į Mildos teatrą, 
/argonoi kaštuos virš $10,000. 
kiškia, Mildos teatras progre- 
uoja. Pastaruoju laiku teatre 
,nt pienių lubų pradėjo nykti 
keilžių šaliniai ramsčiai, kar
ais Į vii ną vakarų ramščių 
ittx.‘kdaxk> į ‘dešimts kėdžių, 
'’ėmyta ir po gana ilgam lai- 
ui pagauta du jauni vaikė- 
ai po 16 metų amžiaus bešru- 
uojant nuo kėdžių ramsčius; 

'a.-irodė esą lietuviai ir pado
rių lietuvių vaikai. Tėvai pri- 
adėjo atlyginti padarytą 
kriaudą. Vaikai vogė ramš- 
•ius ir pardavinėjo jk> 10 centų 
:<kvicną. Vaikai pirkėjo neiš

tarė. —Raganius.

Chicagos Komitetas Liet. Naš
laičiams šelpti rengįa įvairi) ba- 
zarą gruodžio 1924 m. 4, 5 
6 Rayrnond Chapel, 816 AV. 31 
Meldžiame paaukauti ką nors 
bazaro. kaip tai: rankdarbius, 
mic gamintus valgius ir lt. Visas 
pelnas skiriamas sušelpimuį Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus 

Rengimo Komisija.

ir

dėl
na-

IRRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

RENDAI 4 ruimai ant 2-rų 
lubų, elektra, gasas. Renda pigi.

Penktadienį, lapkričio 28 d., A. C.'Geri ruimai gyvenimui. 
W. of A. Lokalas 269, Rengia viešas 
Diskusijas. Temoje : Kas paliuosuos 
darbininkus iš kapitalistinės vergijos 
ar “Bolševizmas ar Socialdemokrati
ja?” Kaip matote diskusijos bus la
bai įdomios. Todėl kviečiame skait
lingai visus atsilankyti 7:30 vakaro,1 
1564 N. Robey Street, prie North Av., 
Unijos svet., ant trečių lubų.

— Komitetas.

Kreipkitės:
718 VV*. 31 St.

1 lubos.

Dramatiškas Ratelis 
sukasi ,

ATYDA
Chicago Lithuanian Auditorium 
Corporation šerininkams.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

J. P. E\VALI), Sec’y.
840 W. 33rd Street

ANT RENDOS 4 ruimai iš už
pakalio ant 2-ro floro toilėtas iš 
vidaus, renda pigi — $15.00 Į 
mėn. Atsišaukit į Cigarų štorą 

732 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7508

ATYDA
Mildos Teatro Bendrovės Sėri- 
ninkams.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio' metinio susirinkimo.

J. P. EWALD, Sec’y
840 W. 33rd Street

Kaip visiems Chičagos he- 
’vigms jau nuo senai žino-' 
• a, dešimt suvirsum metų at-j 
d pastangomis ir rūpesčiu' 
rmeivių lietuvių darbininkų 

inteligentų, <’ ..
vietom, tapo sutvertas Dra- dien anksti iš r) 

t' i — ame mniatiškas Batelis. Tas Drama-1 “Aušros’ -.......... - ’
Jkas Ratelis per visą savojSt. Tel. Boulevard 9663.

H _ .. tamsta nori, kad anart
vavimo laiką daug davė lie- ją gauti ir kitą laikraštį, praneŠ- 

’viams gerų ir įvairių persta-' kite n-gi mums 
mų — 
°dijų,
'i

, ‘ Bridgeporto lietuviams žinotina,dramos meno yjsj norinti gauti “Naujienas” kas- 
ryto savo namuose 

■ tai malonėkite pranešti 
j “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 

Taingi jei 
‘Naujienų” 

da gauti
mes anrupiąsi- 

, bile lietuviškais laikraščiais,
dramų, tragedijų, ko-j Musų žmogus patyręs tame darbe, 

etc. Dramatiško Rate-j 'is 5-kių iš ryto pradeda ap- . . I nupinti savo Uostomomis Naujie-
artistų vaidinimu būdavo j nonis”. —.Aušros Knygynas.

suomet atsilankiusieji užga-j -----------
’dinti. Nors Dramatiškas Ra
lis nekurį laiką biskį buvo ybčs svet.

‘ osistojęs suktis, bet nuo da-, v: •: ..........    *'•••. ■ 'Omi lankytis pažymėtu laiku, nes
ar vėl pradės suktis ir tai ga-l »urlme prisirengti prie veikalo “Pa- 
•i smarkiai. Sakau smarkiai baigtuvės”. Lošimas su dainomis 

. . , , lx. - .. I 'vyks lapkncio 29 d., Cicero dcldėl, kad gruodžio 7 dieną, p. • v. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
1. Meldažio salėj Dramatiškas, f™rWs-I Įmigai, prie darbo, My- 

1 Mėlis stato du veikalu — dvi;
''medijas: “Ponas Daugano-j 

•’s” ir “Uošvė į namus tylos 
'.fbus.” Tai kaip matote Rate> 

’s sukasi. Todėl nepamirškit 
medžio septintos.

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradieni Liuo- 

1822 \Vabansia avė.. 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra-

intieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti. Turinti reika- 
’ų prie choro meldžiami kreiptis 
apatiškai antradieniais arba laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui. 
'822 AVabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

Ratelio ftpykis.

Pritaria debatų kliubui

Chicagos Komitetas Liet. Našiai- 
laičiams šelpti susirinkimą laikys 
’apkHč’b 28 d.. 8 v. vakare, Ray- 
mond Chapel, 816 \V. 31 St. Visi 
nariai ir našlaičių rėmėjai esate 
'’vieč'ami i susirinkimą, kad galė
tus didesnį darbą nuveikti ir su
šelpti Kauno ir Vilniaus našlaičius.

Kviečia visus Valdyba.

Franui Zanavyku* Vark. Lietuvių , vaikų 
lavinimos dainų ir lietu- 
atsibuna penktadieniais, 

yra Antanas Stulga. To-
7 vai.’

Garfield
■ draugijėlės
' vių kalbos 

“De-1 Mokytojam _į dėl gerbiami vaikų tėvai atsilankykite
■ ant susirinkimo, lapkr. 28 d., 7 vai.

Jus ų sumanymas tverti 
atų Kliubą”, kuris tilpo Nau
duose lapkr. 24 d., yra labai vak. 3720 W. Harrison St. 
audingas dėl musų lietuvių.! Komitetas,

•tenai buvo laukiamas toks' 
mikilnus sumanymas. Aš pil
at tam pritariu ir dar žinau 
c litis asmenis, kurie noriai 

prisidėtų dcl greitesnio įvyki
ni mo.

Jei turite daugiau pritarėjų, 
dalesniam pasikalbėjimui gali
te susirinkti pas mane — yra 
ana ruiminga vieta, kuria ga- 

’ima naudotis niekam ačiū ne
sakius. —F. A. Manelis. ’

Tel. Repuhlic 7812

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus, 
susirinkimas įvyks penktadienyj, lap
kričio 28 d. 7:30 vai. vak. McKinley 
Park svetainėj. Visi Dramos Sky
rime užbaigti pereito susirinkimo ne
rime užbaigti peerito susirinkimo ne
užbaigtus reikalus kaslink musų to
limesnio veikimo.

D. S. pirm. M. Kasparaitis.

Pranešimai
'<as, ką, kur, kaip ,ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų Ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

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

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

3. Apmokami pranešimai ta’pina- 
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubu, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų,

ANT RENDOS vieta dcl Jau
čiaus, $25 į mėnesį. Biznis išdirb
tas per 6 metusi prie' 62 ir South 
Halsted St.

730 W. 62 St.
Savininkas, 3130 S. Halsted Si.

RENDON 5 kambarių flatas 
šviesus ir švarus kambariai, 
elektra, rendos $18 į mėnesį.

Atsišaukite
1930 So. Morgan St.

RENDON krautuvė ir 4 kam
barių flatas, tinka bile kokiam 
bizniui, pigi renda žiemos laike.

Atsišaukite
4358 So. Western Avė.

RENDAI flatas su visais pa- 
rankumais 3215. Lime St.

Atsišaukit
3238 Lime St. po 6 vai. vak. 
arba 3020 So. Lowe Avė.

— ----------------------------------------------------------------------------------------------------—■

KAMBARYS rendai, apšildo
mas, elektra, gera vieta gyveni
mui, be valgio. o

3029 So. Union Avė.
2 lubos

____ „441----------
PARENDAVOJIMUI 5 kam

bariai su visais naujos mados 
įrengimais. Renda tik $28.00.

Atsišaukite
' 4030 S. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys dėl vyrų. 

Galima ir virtuvė vartoti, kaina 
7 doleriai į mėnesį arti Halsted 
St. karų linijos.

Kreipkitės —
819 W. 34 Pi. '

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Cicero Lietuvių Biznierių Susivieni- i 
rimo susirinkimas atsibus pėtnyčioj,' 7Oio„jqo 
lapkričio 28, 8:30 v. v. šv. Antano pa- • vaianaa». 
rapijos svetainėje, 15 ir 49 Ct Malo
nėkite atsilankyti ir prisirašyti nes 
tai svarbus reikalas. L. J. Narbutas.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nėtnyčioj, lapkričio 28 dieną, 7:30 v. 
vakare, 3310 Evergrėen Avė. Visi 
nariai malonėkit būti laiku. Taingi 
meldžiu ir kitus lietuvius prisirašyti 
prie kliubo. A. Vaiskia, rašt.

Birutės Choro .dainų prakt’ka įvyks 
nedSlioj lapkričio 30 d., Mildos s ve t.,' 
ant 3 lubų, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Visi dainininkai 
Ir dainininkės privalote būti ant prak
tikų, dar ir nauii dainininkai yra pri
imami, prie choro. Vaidyba.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU savo moteries, Onos 

BluŽienes, po tėvais Gimitaitė. At
sišaukite greitai delei savo gero. 
Jūsų tylėjimas bus jūsų nuostoliai. 
Atsišaukite, o bus viskas gerai. Jei 
neatsišauksite, nerugok, nes valdžia 
veda teismą.

CHARLES BLUŽIS, 
1411 So. 49th Caurt, Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio Prano 
Nakrušo. Paeina iš Kauno vedybos, 
Skaudvilės parapijos 1921 m. gyveno 
Pittsburgh, Pa., turim svarbų reikalą. 
įMeldžiam paties ar kas žinote, pra
nešti.
ANTANAS ir PRANAS SAMULIAI 
P. O. Box 352, Rhinelander, Wis.

REIKALINGA veiterka, mo
teris ar mergina, dirbti trumpas

Atsišaukite
Calumet 1277

REIKIA DARBININKU
VVR>

• REIKIA jauno vyro kuris ge
rai kalba lietuviškai ir lenkiškai 
mokintis aptiekolystes biznio. 
Gera 
West

proga pradiniam, South 
Side. Reikia pahudymų. i

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 414

GERA proga aukštesnės kla
sės vyrui kuris galėtų prižiūrėti 
kitus vyrus. Atsišaukit asmeniš
kai bile dieną nuo 9 ryto iki 8:30 
vak. Arba rašykite Room 252 

4554 Broadway.

TUOJAU parduosiu savo 6 kam
barių rakandus, 3 Wiltofi kaurai, 
porloro setas, 2 miegamo kamba
rio setai, riešutinis valgomo kam
bario setas, vietrola, 2 liampos, 
virtuvės setas, tikras bargenas.

6139 So. Green St., 1 apt.

PARDAVIMUI

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.
*■■■.......   i........... > m ii^

BRIGHTON PARK
2 aukšti) mūrinis irimas su heis1 

meniu, 1 storas. I gyvenimui rui
mai užpakaly, 5 ruimų flatas vir
šuj, 3 mašinų mūrinis garažas 
Geroj biznio vietoj. Parduosiu ar 
ba mainysiu ant grosernės ar ki

tokios krautuvės. Matykit savinin 
ką.

2612 \V. 47tb SI.

Pirk Dabar
Jeigu nori bučemės .ir grosernės 

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

3500 So. Uninn Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
senesnio namo ar loto naująs 4 
fintų namas po 5 kambarius visi, 
4 karų garažas, įstaisytns bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir Rockyvell St.

Bučernė! Bučernė!
Už pusę kainos.
Parsiduoda arba išsimaino bučernė 

su groseme, geriausia vieta South- 
sidėj. Geri fikčeriai. Visas švie
žias atakas. Lysas ant trijų metų. 
Yra kambariai pragyvenimui. Par
duosiu už pusę kainos arba priimsiu į 
mainus, Jotą ar automobilių kaipo pir
mą jmokėjimą.

Priežastį pardavimo, patirsite atva
žiavę.

Matykite

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Westem Avė.
Phone Prospect 8678.

TURIU atiduoti savo $1000 
vertės Kimball grojiklį pianą, 
geras kaip naujas. Geras pa-

kitę Tel. Lawndalc 1050, prieš 
12 dieną ir po 6 vakare.

NAMAI mūriniai, 2 flati) po 4 
ir 4 kambarius, maudynės ir visi 
parankamai; vieta 69 ir Maple- 
\Mood Avė.

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

2 PAGYVENIMU, G ir 6 kamba
rių namas, tik užbaigtas budavoti, 
66 ir Talnian Avė.

3 FLATU mūrinis namas 
p<> 4 kambarius, beismentas 
i a pastogė, garažas dėl 1 
Namas beveik naujas. 
Brighton parke; parduosiu

visi 
mkš- 

mašinos. 
Randasi 

pigiai.

Taipgi turiu ir daugiau 
Mes mainom ant mažesnių 

lotų.
Jokantas Bros.

1138 Archer Avė.
Tel. l<afayette 7671

narni). 
namu

ar

Bargenas greitam 
pardavimui

kaip 
kic-

PARDAVIMUI cigarų, ken- 
džių, „sodos ir Notion krautuve, 
5 ruimai gyvenimui. Renda 
50 dol.

5613 So. Racine Avė,

MORTGECIAl -PASKOLOS
...................... . II- " ■■ "O ■ ■ < .......... ............

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

___________ Tiktai $400 įmokėti, kitus 
rendą, 4 kambarių bungalovv, 

~____________ to medžio grindys, didelis purčius
restaurantas1 Rcr nsun9. 2 blokai nuo sto- 

Boarding House. I nezas- > geležinkelio, yra vanduo, gasas, 
elektra, yra akmeninis kelias ir 
mokėtas.

M. PIOTROWSKIS 
17 E. 61st St. 

Tel. Normai 7691

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Be pasivėliniinų. Re 
ekstra mokestlcs.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 

11 So. La Šalie St., Randolph 2121 
1405 Roanoko Bldg.

Atdara subatomis iki 5 v po piet.
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku-, 
mentus.

LOUIS STERN & CO., t 
Suite 1029 — Bumham Bldg.

160 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI 
ir 
tis labai svarbi. Parduosiu labąi 
pigiai.

4346 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai groser
nė ir bučernė, yra 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio krautu
vės. Geroje vietoje. Atsišauki
te asmeniškai.

5252 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA barber 
3 baltos kėdės. Įrengimai 
kiausios mados.

Naujienos
1739 Sb. Hftlšted St.

Box 412

shop.
pui-

PARDAVIMUI labai gerai ap
simokanti aptieka, randasi pui
kioj lietuvių kolionijoj, gera vie
ta lietuviui aptiekoriui. Geras 
lysas, yra gyveniniu kambariai.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 413

ap-

VIENO AUGŠTO mūrinis biznia
vus namas su trimis štordis, 6 m. 

: senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Kedzie Av. ir 39-tos. Kaina $16.500. 
Savininkas mainys 'ant 2 angštų 
namo Marųuette Manor.

Tel. Yards 6891 
St. Martinkus, savininkas

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirksite lotą prie 63* St. 
Greitam pardavimui a,š pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 į mees|. .

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

GERAS SPFšELAS; PAŠI
NĄ U DUOKITE

67

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
lelis numažinimas kainose.
VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGE,
2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFII.Z, Manager

BARGENAS
Parsiduoda grosernė, tabako ir 

kitokių dalykų Storas* 1 
tik $650. Storas 1 ___  ....tiek; turi būt parduotas į trumpų 
laiką iš priežasties ligos. Atsišaukit 

5241 So. Wentworth Ąve.
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda pigiai grosernė; vie
na arba su visu namu. Arba mai
nysiu ant kito namo. Nepraleiski
te šios progos. Priežastis svarbi.

Atsišaukite 
2245 W. 22St, 

'Tel. Roosevelt 8606
GROJIKLIŲ pianų bargenas, turi 

būti parduotas iki lapkričio 30, aplei
džiame miestą.

$125
Benčius, kabinetas ir 250 muzikos 

rolelių.
3323 Lincoln Av. netoli Belmont, 1 fl.

Kbuskit Mr. Jankovvski piano
• PARSIDUODA mažas Lunch 

Room, gera vieta daranti gerą 
biznį. Pardavimo priežastį pas
tirsi t ant vietos.

2841 W. 38 S t.

Pardavimui 2 namai, vienas 
St. ir Californin avė. Storas ir 3 
po 5 ruimus flatai, 3 mašinų ga- 
radžius; kaina $34,000. Antras 67 
St. ir Claremont avė. 9 flatai po 4 
kambarius; kaina $48,000. Geroj 
vietoj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar 
ne, persitikrink pats. Kas su Wi- 
lichka bičiulauj’as, tas yra apsau
gota? nuo/sukčių. Jeigu manai Įm

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

„... visai niūriai * davoti nafną pavasarį, ateik pasi- 
ve.rtas du sykiu tcirauti. Duosiu patarimą kaip ge-

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

ir pigiausiai; už tai niekas 
liekamos. Pasikalbėkit su 

nuo
riausiai 1 _
jums liekamos. Pasikalbėkit 
žmonėmis, kurie pirko namus 
manęs, ką jie jums pasakys.

J. WILICHKA
• 6559 S. Maplewood Avė.

MAINAU bizniavą namą ant ma
žesnės prapertčs, 2 Storai, 4 fin
tai. Kam reikia tokio namo — 
kreipkitės prie:

Wm. Gritėnas,
3241 S. Halsted St.

Antros lubos
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
1 naujas namas, po 5 kambarius. Vi; 
si įrengimai moderniški, ąžuo’iniai 
triniingai; lotas 3716x125. Kreip
kitės prie savininko — gausit bar- 
geną.

3951 So. Tolinau Avė.
Tel. Lafayette 5565

Už $350.00
Parsiduoda valymo ir dažymo 

krautuvė.
Atsišaukite

5521 So., Racine Avė.

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas lietuvių ir svetimtaučių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo du biniai — ne
apsidirbu, todėl greit parduosiu už 
teisingą pąsiulijimą.

Atsišaukite
2065 W. 24 St.

PARDAVIMUI naujas mo
derniškas mūrinis namas, 1-3 ir 
2-6 kambarių apartmentai. Kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo 
užbaigimo, cementinė gatvė, bar
genas. Dalinais išmokėjimais 
arba mainysiu į lotą.

4211 N. Marmora Avė.
netoli Irving Park Bulvaro

TRUMPANT laike turi būti bučer- 
ne ir grosernė už pusę kainos parduo
ta, i 
Biznis išdirbtas, 
mo liga.

Kreipkitės
3156 So. Wallace St.

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

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

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

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Ateina 
vakarai, 
praleisti

HUFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją j dvyliką 
mėnesiu. c

PARDAVIMUI naujas mūri- 
tarp visokių tautų apgyventa. | nis namas 4 pagyvenimų su sto- 

Priežastis pardavi- vieta labai gera bile kokiam 
bizniui, intaisytas pagal vėliau
sios mados, karštu vandeniu ap
šildomas, 
sim

PARDAVIMUI bučernė ir groser-
REIKIA patyrusio janitoriaus pa- nė, geroj vietoj, biznis gerai išdirbta, 

gelbininko. Geistina, kad grįžtų Galite pirkti kad ir nemokate darbo. 
Juozas nuo Briilgeporto, kuris dir- Aš išmokysiu kaip ilgai reikės. Par- 
bo kėlės dienas. įdavimo priežastį patirsite ant vie-

F. LUGAS tos.
11139 Verno u. Avė., Roseland 4404* So. Wood St.

Parduosiu ar mainy 
ant senesnio namo ar loto. 

JAKANTAS BROS. 
. 4138 Archer Avė.

Phone Lafayette 7674

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


