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Ekzekucijos komunistų Karinė valdžia Ispanijoj 
pasibaigsianti

Raudonoji Kaukazo ar 
mija remia Trockį

Sovietija “šlapėja" (

Estuose
Didžioji Britanija įspėja 

T autų Sąjungą

MADRIDAS, Ispanija, gruod
žio 4. — Eina girdų, kad karinio 
direktorato pirmininkui genero
lui Primo de Rivera grįžus riš 
Morokko į Madridą, neužilgio po 
to militarinė valdžia' Ispanijoj 
busianti panaikinta ir atsteigta 
civiline valdžia.
Prancūzai ruošias prieš Morokko

* sukilėlius

Reikalauja, kad Maskvos vadai 
nusileistų > Trockio reikalavi
mams

Išleista dekretas, kuriuo leidžia
ma gaminti ir pardavinėti sti
presnę vodką

15 žmonių žuvo trauki 
iriu katastrofoj

Brazilija ne vieniems Ja 
ponams uždaro duris

Danija nori duoti daktarams 
teisės marinti ligonis 

l» W I

Daugiau komunistų nu 
žudyta Estuose

Gudu buvęs priverstas nusileis
ti žemėn, jau visai arti Rusijos 
sienos, kame Estų pasienio sar- 
gyty’ padėjus jam Robachą su
imti.

Taline Robachas* tuojaus buvo 
atiduotas karo teismui, prisipa
žino, kad dalyvavęs pasikėsini
me nuversti Estų valdžią, buvo 
pasmerktas ir ant tų pėdų su
šaudytas.

Tardymai galutinai parodė,
dieną nužudyti taip kad tik trys estų kareiviai buvo 

put- 
čo.” Du jų buvo nukauti. Tre-

TALINAS, Estai, gruodžio 4.
— (Chicago Tribūne koresp. Do- 
nald Day). — Vakar karo teis
mas vėl pasmerkė trilyką komu
nistų, dalyvavusių nepasiseku
siame sukilime praeitą pirmadie
nį. Pasmerktieji buvo tuojaus 
tą pačią
kad viso iki šiol sušaudyta tris- prisidėję prie komunistų 
dešimt trys asmenys.

Estų vyriausybė sako, kad su-!čiąs buvo aeroplano pilotas, tat 
kilimas buvęs ne Estų proleta- sukilimui nepavykus išskrido 
rų prieš savo valdžią, bet Mas- Rusijon kartu su kitu koniunis- 
kvos internacionalo suplanuotas, " x_j_

ir vedamas jo mikliausių karei
vių, visa apie šimto žmonių, ku
rie buvę per Estų sieną įgabenti 
užantspauduotuose prekių vago
nuose. Tie žmonės tikėjo, kad 
jiems tikrai parisią Tah’uo fab
rikų darbininkai.' Bet jie apsi
riko.

Nepavyko pritraukti Estų 
darbininkų.

Nežiūrint, kad nišai gausiai 
barstė pinigus Estų komunistų h _ Didžioji Britanija pranešė 
partijos nariams, Estų darbiniu-1tautu sąjungai, jogei Britų val
kai atsisakė padėti rusams. Pas džia nepripažinsianti, kad Egip- 
visus komunistus, kurie tik bu- to pasirašymas taikos protokolo 
vo per pastaras dvi dienas suim-j duotų Egiptui teisės apeliuoti į 
ti, rasta sovietų valdžios pinigų, [tautų sąjungą 
Latvija ir Lenkija žadančios pa

dėt Estams gintis
Estų valdžia vakar gavo 

cialių Latvijos ir Lenkijos 
tikrinimų, kad jos, jei butų 
kalo, padėsiančios ir savo 
riuomenėmis kovoti su bolševi
kų puolimu. Abidvi, ir Lativja 
ir Lenkija, stiprina savo garni
zonus Rusų pasieniu. Suomių 
valdžia taipjau pasiruošus padė
ti Estams, jeigu sovietų Rusija 
pradėtų puolimą. Suomiai turi 
krašto gvardiją iš 15,000 gerai 
išlavintų kareivių.

Bolševikai ateisią ‘‘padėt Estų 
proletariatui”

Nors Leningrado Pravda ir ki
ti laikraščiai skelbia, kad gene
rolo Budenni’o kavalerija ir rau
donasis laivynas neužilgio atvyk
sią “padėti Estų proletariatui,” 
Talino valdžia betgi nemano, 
kad Rusija darytų puolimo žy
gių. Estų armija šiandie susi
deda iš 15,000 kareivių, bet val
džia galėtų bėgiu mėnesio laiko 
mobilizuoti 150,000 karinome-1 
nės.

tų lyderiu. Estų valdžia žada 
reikalauti, kad sovietų valdžia 
sugrąžintų aeioplaną ir pilotą.

Didžioji Britanija įspėja 
Jauty Sąjungą

—t------—.
Neleisianti niekam maišytis į 

Britų interesus • Sudane.
----------- ♦—

ŽENEVA, Šveicarija, gruod.

ofi- 
už- 
rei- 
ka-

dalykais, kurie 
[turi ryšio su Anglijos ir Egipto 
Į ginču.

Britai savo notoj tautų sąjun
gai sako dar, kad Anglija nelei
sianti, kad kas nors — ar Egip
tas, ar dagi pati tautų sąjunga, 
ar kuri nprs atskira valstybė — 
maišytus Į jos reikalus Sudane.

Britų naujas Sudano general
gubernatorius

J(AIRAS, Egiptas, gruodžio 4. 
— Naujų Britų general guberna
torių Sudanui paskirta Sir Ge- 
offrey Archer.

Nori duot daktarams tei 
sės marinti ligonius

KOPENHAGA, Danija, gruo
džio ' 4. — Teisingumo minis
teris Steincke įnešė Danijos 
parlamentan įstatymo sumany
mą, kuriuo einant daktarai tu
rėtų teises tam tikrais atsitiki
mais ligonį lengva mirtim nu
marinti.

Raudonasis flagaS ant sovietų 
legacijos vakar buvo nuleistas 
iki pusiau stiebo, bet valdinin
kai atsisakė paaiškinti, ko jie 
gedi. . .

Estų lakūno žygis
Vienas komunistų lyderių, 

vardu Robach, pamatęs sukili
mą riepavyksiant, pirmadienį 
privertė revolveriu Estų armijos 
aviatorių, seržantą Pivą, gaben
ti jį aeroplanu atgal į Rusiją. 
Vakar Piva sugrįžo į Taliną, par
sigabendamas kartu ir Robachą. 
Piva pasakoja, kad skrendant jis 
tyčia pagadinęs mašiną ir tuo

WOOLWORTHO “SKAISKRĖ- 
PERĮ” VĖJAS SUPĄS

NEW YORKAS, gruod. 3.
Inžinieriai darys bandymą pa
tirti, ar ištikrųjų, kaip eina 
gamtai, milžiniškas New Yor- 
ko triobesys, 796 pėdų aukštu
mo Woohvorth Building, .smar
kesniam vėjui pučiant linguo
jąs, 
tais 
tyti, 
siąs
mylių smarkumo audrai 
čiant.

Inžinieriai , kai 1913 me- 
jie pabaigė tą triobesį sta- 

tvirtino, kad jis atlaiky- 
nekpūstelėjęs dagi 250 

pu-

OAKLAND, Gal., gruod. 4.— 
Širylą čia įvyko baisi trauki
nių nelaimė: Sacramento lini
jos pasažierinis traukinys už
bėgo priemiesčio elektrinį, ei
nantį į San Francisco, trauki
nį, pilną keliaujančių į‘ darbą 
žmonių. Penkiolika žmonių 
užmuštų ir daug sužeistų.

Penki žmonės užmušti 
arti Detroito

DETROIT, Mieli., gruodžio 
I. Praeitą naktį greitasis, ei
nas j1 Glevclanda, trauk in.vs 
kryžkelėj ties VVyandotlu 
sirnu.šė 
troku, 
bačkų terpulino. Trokas 
sudaužytas, bet sudužo ir prie
kiniai traukinio vagonai, 
tastrofoj penki žmonės 
užmušti, dęšimt rados pavojin
gai sužeistų ir keletas skait

ai apdegintų.

BUENOS AIRES, Argentina*, 
gruodžio 4. — Laikraščio La 
Nacion korespondento praneši
mu, Japonijos ambasadorius 
Rio de Janeiroj sakąs, kad 
Brazilijos valdžia nutarus tik 
laikinai nebeduoti Japonijos 
emigrantams į Braziliją vizų. 
Be to tas nutarimas paliečia 
ne tik japonus, bet ir visas ki
tas tautas be skirtumo.

Korespondentas sako, kad tą

MASKVA, gruodžio 4. —
Liaudies komisarų taryba šian- 

BERLINAS, gruodžio 4. [FJ die paskelbė dekretą, kuriuo lei- 
— Raudonoji šiaurės Kadkazo džiama daryti ir pardavinėti 
ainnija remlia sovietų karo mi- degtinę ir konjaką iki 30° stip- 
nisterį Trockį jojo kovoj su sa-įrumo — tik 5 laipsniais lengves- 
vo draugais iš “Politbiuro,” vir- nius nei prieškarinė alkoholinių 
šiausios sovietų valdžios jstaji gėrimų norma.
gos. | Leidus gaminti ir pardavinėti

Tokia žinia gauta čia iš Mas- stipresnius gerymus sovietų val- 
kvos. Pranešimas sako, kad j- džia tikis surinkti daugiau pa
vykęs speciali* visų šiaurės Kau- jamų, o'taipjau sustabdyti slap- 
kazo regimentų ir kariuomenės tą svaigalų dirbimą ir pardavi-.. .

.skyrių atstovų suvažiavimas, nėjimąjkas iki šiol buvo labai1 kr 
kurs turėjo patvirtinti Zinovje- plačiai praktikuojama.
vo, Stalino jr Kamcnevo akciją,' 
padarė kaip' ii k priešingai: pri
imta rezoliucija suvažiavimas 
pareiškia pritarimo Trockio po
zicijai. ’ Suvažiavimas pasiuntė 
telegramų , vyriausios sovietų 
valdžios lyderiams, nariams taip 

.vadinamo Politinio Biuro, pa-

Pranešimai iš Rabato skelbia, 
kad francųzų vyriausybė Mo- 
rokkoj daranti prisiruošimų, 
kaip karinių taip i)’ ekonominių, 
kad galėtų tinkamai atremti lau
kiamus maištininkų vado Abd-el 
Kjrimo puolimus. Francuzų-ls- 
panų siena Morokkoj stropiai 
stiprinama. •
Maurai atakuoja Ispanų liniją

MEL1LLA, Morokko, grud- 
žio 4. — Maurų sukilėliai vėl ė- 
mė veikti ispanų frontu. Jie pa
dare puolimą i 
Buhafore ir Beniteze, iš kurių 1 rfanti 
ispanų artilerija bombardavo _ kalav imam s 
maištininkų k on ce n t ra ei j a s.

ispanų pozicijų reikšdamas kad armija prita- 
Irtillirii < z - i • • • 1 • •____ i visiems Trockio rei-

ir pasiryžusi 
remti jį jo kovoj su Politbiuro 
didžiuma.

Sovietų ambasadorius 
Krasin atvyko Paryžiun

AIRIAI PRIVERSTI GERT
— ‘ BARTENDE- 

STRE1KUOJA
ANDENĮ

RLU” ;

esą

m misterio Rio de Joneiro,i.

Paryžiaus komunistai pasitiko ji 
triukšmingomis ovacijomis

PARYČIUS, gruodžio 4. —
Šiandie į Paryžių atvyko pirmas 
sovietų Rusijos ambasadorius 
Francijai, Leonidas Krasin. Pa
ryžiaus komunistai suruošė jam 
triukšmnigas manifestacijas 
gatvėse, kųįonijš Krasin iš Ga
re du Nord stoties važiavo į Ru
sų ambasados rungus. Lydėda
ma bolševikų atstovą komunistų 
minia šukavo “Valio, revoliuci
ja! Valio, sovietai!” Pasiekus 
Montholono aikštę, policijos bū
rys nukirto lydėtojų'koloną, da
lį jos nuvydama atgal geležinke- 
io stoties linkui, bet kita dalis 
nusekė iki ambasados.

Jiigpslavų studentu • 
streikas

VIENA, Austrija, gruodžio 4. 
— Kadangi Jugoslavijos valdžia 
pašalino iš vietos tris Zagrebo 
universiteto (Kroatuose) profe
sorius dėl to, kad jie laikė pra
kalbas ir agitavo už įsteigimu 
respublikos, daugelis universite
to studentų sustreikavo. Strei
kininkai suorganizavo pikietuo- 
tuojus ir trukdo lekcijas. Įvyko 
keletas susirėmimų tarp polici- 
os ir streikuojančių studentų.

Mandžurijos vadas pasi 
traukia iš Pekino

su
su dideliu motoriniu 

vežusiu keturisdešimt 
buvo

PRANCŪZŲ ARMIJOS KAPI
TONAS AREŠTUOTAS 

DEL IŠDAVYSTĖS

Ka- 
buvo

DUBLINAS, Airija, gruodžio 
4. Pirmas kartas istorijoj, 
kad airių sostinės Dublino pi
liečiai priverstj gert gėlą Lif- 
fey upės vandenį, arba trokšti 
negėrę. Visų smuklių barten- 
dfrini (t aro a u toj ai) sustreika
vo. i

PEKINAS, Kinai, gruod. 3.
Mandžurijop vadas čang 

Tso-lin, kurs yra patapęs- ga
lingiausia Kinuose figūra, stai
ga ir su dideliu skubumu ap
leido Pekiną, kartu su visais 
savo generolais, iškeliaudami į 
Tiontsiną. Pasitraukia iš Peki
no ir visa 5000 Čango armija.

Čango kariuomenei aplei
džiant miestą, tuo pat kartu 
pro šiaurinius vartus į Pekiną 
įeina krikščionių generolo 
Fcng Ju-Hsiango kariuomenė.

Nors skuboto čango pasiša
linimo priežastis nežinoma, ma
noma bočiau, kad jis padare 
tai norėdamas išvengti karei
vių susikirtimų.

<

AMERIKOS INDIJONAS 
‘‘SEIKO” ROLĖJ

White Eik, filmų aktorius, 
vyliojo iš turtingų italių 
$50,000.

iš-

PANI BUSIĄS MEKSIKOS 
AMBASADORIUS 
WASHINGTONE

3 Ispanijos revoliucinin 
kai pasmerkti

MEKSIKOS MIESTAS, gruod. 
2. — Pusiau oficialiai praneša
ma, kad kai tik biis pabaigtos 
detybos dėl paskolos, Meksikos 
ambasadorium Washingtonui bu
siąs paskirtas Alberto Pani, da
bartinis finansų ministeris.

MADRIDAS, Ispanija, gruod. diįonų 
4. Aukščiausioji karo tary-1 Genujoj, 
ba šiandie pasmerkė mirties1 
bausmei tris ispanų revoliuci- 
nhikus, kurie lapkričio mėne
sio pradžioj buvo suimti Veroj, 
Navaros provincijoj, j' 
tik grįžus per sieną iš Frau-- 
cijos. Jie buvo kaltinami kai- ijc|ja sUžinojo 
po dalyviai sąmokslo nuversti 
Ispanijos direktoriją su dikta
torių Primo de Rivera .prieky.

TURINAS, Italija, gmodž. 3. 
— Amerikos indijonas, \Vhite 
Eik (Baltasis Elnias), per dve
jus metus buvo gerai pažįsta
ma figūra Paryžiuj ir Ženevoj. 
Jis dėjos indijonų vadu ir sa
kės, kad norį*, .paduoti tautų 
sąjungai Amerikos indijonų 
skundą prieš Jungtinių Valsti
jų valdžią. Dabar jis tapo Tu
rine areštuotas už suktybes. 
Halų policija sako, kad White 
Elk’as, pozuodamas kaipo In- 

i kunigaikštis, padaręs 
Venecijoj ir Milane 

nemažų laimėjimų tarp turtin
gųjų moterų, iš kurių jis, kaip 
geras “Šeikas”, išviliojęs dau
giau nei vieną milijoną lirų 

i dolerių 
Amerikos pinigais). Italijos po- 

» iš Amerikos 
ambasados Romoj, kad Whitc 
Elk’as yra krutamųjų paveiks
lų aktorius.

j/ems ^9 j (apie 50 tūkstančių

SUĖMĖ 10,000 GALONŲ
ALKOHOLIO

w z—
HAilMOND, Ind., gruodžio 2. 

— Valdžios agentai suėmė 170 
šulių alkoholio, viso labo 10,000 
galonų, siųstų tūlam W. H. 
Horstmanui, kurio policija dabar 
ieško. Šulės buvo žymėtos para
šu “paint” (dažai), bet viena jų< 
truputį tekėjo ir tuo budu su
sekta šulių turinys.

Konstanynopolipanczykie- 
z wiszowicz

MILWAUKEE, Wis., gruod. 2.
- Vakar buvo laikomi civiles 

tarnybos kvotimai policijos de
partamentui. Be kitų kvotimus 
išlaikė vienas jaunas vyras, ku
rio vardas pavardė yra: Geor- 
gono Konstanynopolipanczykier 
wiszowicz.

Ištarkit, kad geri.

Ghicago ir apiebnkė. - Oro 
pranašo pranašavimu, šiandie 
bus lietaus ar sniego, o gal ir 
to ir kito; nedidelė tempera
tūros atmaina; stiprus šiaurė-

Vakar temperatūra vidų tina i 
sieke ,36° F.

Šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 4:19 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, gruodžio 4 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. 84.64 
Belgijos, 100 frankų ........... $5.03
Danijos, 100 kronų ..........
Italijos, 100 lirų ............
Franci jos, 100 frankų ....
l/mkijos, 100 zlotų ..........
Norvegijos, 10(k kronų ... 
Olandijos, lOO markit] 
Suomijos, 100 mariau ..... 
Švedijos, 100 kronvj ......
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.31

.. $1161 
... $4.34 
.... $5.44 
.. $19.25 
. $14.85 
. $40.48

$2.52 
. $26.95

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas FJetuvos Htij kursas skab 
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

litų 
litų 
litų 
Utų 
litų 
litų 
Utų 
litų 
Utų 
litų

OBREGON’AS IŠVAŽIUOJA
I SONORĄ

kurio

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 4. —- Buvęs Meksikos pre
zidentas Obregon’as, 
prezidentavimas pasibaigė su
inauguravimu praeitą sekma
dienį. Plutarco Elias Gailės o, ( 
ateinantį pirmadienį apleis so
stinę. Jis išvažiuoja į Sonorą.

SUĖMĖ PABĖGUSĮ SU $50,000
BANKO KASIERIŲ

LOS ANCrELES, ('.ai., gruod. 
4. Čia areštuota Waldo R. 
Clappman, pabėgęs Mutual, 
Okla., Farmerių banko kasie- 
rius. Jis kaltinamas dėl pasi- 
glemžimo 50,000 dolerių ban
ko pinigų. \

i 
1

PARYŽIUS, gruodžio 1.
Areštuota buvęs franeuzų ar- 
rijos kapitonas Jaques Sadoul. 
kurr, kaltinamas dėl valstybę^ 
išdavimo, 1919 metais buvo 
pasmerktas mirties bausmei. 
Nuo bausmės jis ištruko, pa
bėgdamas į užsienį, bet praei
tą savaitę buvo vėl grįžęs i Pa
ežiu. * L

AUDROS PIETŲ FRANGIJOJ

PARYŽIUS, gruodžio 3.
Pietinėj F ra n ei jos daly vakar 
siautė smarki audra su lietum, 
padarius daug žalos. Ypatingai 
didelių pragaiščių padaryta 
Gard departamente. Išsilieju
sios upes apsėmė didelius plo
tus laukų, išplaudamos pasė
li iml

WASTHNGTON, gruod. <3. — 
Britų ir Amerikos valdžių at
stovai šiandie pasirašė Londo
ne sutartį, kuria einant Jung
tinių Valstijų piliečiai Palesti
noj naudojasi lygiomis su kitų 
aliantų valstybių piliečių teisė
mis ir privilegijomis:

TOKIO, Japonija, gruod. 3. 
Japonijos imperijos parla-. 

mentas šaukiamas susirinkti 
24 diena. Forma lis 

kuriame princas re-posėdis, 
gentas perskaitys parlamentui 
savo reskriptą, įvyks dviem 
dienom vėliau.

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių, 
ja tiktai

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTŲ
pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo
jaus.

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

Pinigai

SOVIETŲ ARMIJA SUSIDEDA 
... Iš 562,000 KAREIVIŲ

MASKVA, gruodžio 4. —Ple- 
narėj karo tarybos sesijoj kam 
komisaro padėjėjas M. V. Frun- 
ze vakar pranešė, kad raudono- 
. i armija dabar susidedanti iš 
562,000 kareivių. Praeitais me
tais ji skaitė 610,000 kareivių.

i

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
01.75
72.00
82.25
92.50

102.75

800
400
500
600
700
800
900

1000 litų ........ ............................. f “ 7“
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų uį kožuą siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

a.

Norvegija, 
Norvegijos Nobo- 
komitetas nutarė

KRISTIANIJA, 
gruod. 3. - 
Tio dovanų 
šiemet niekam neduoti davanos 
už nuopelnus pasaulio taikos 
reikalu, kadangi nėsą nė vieno' 
tinkamo kandidato. 1

N AUJIENO S
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.



NAUJIENAS, CEKa^.ni. 
ta.lmtalHnh   I I     ...............................
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TIKTAI IKI KALĖDŲ!I

t

nnau.Tnu v »*«*■*•■ — -r

kas savaitę ir pasidėkit ateičiai. . Valsčius

Apskritis

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Chicago, Illinois

—T

Greičiausiu aprūpinsi 
bavo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kablegramus.

« \ >-2

■ i-

■« kUikl*

KUUd' Mripimmt k m- 
■4.)<au» yra dalyta gyvta

Jon. T-as. 1271N

*<<• *

lt ■-* .kClUUUHUl VA-* 11 UAV

Jhj Telefonai Randolph 5584 ir 5585

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

t KŪDIKIU SVEIKATOS.

yra dalyta. k«r| «* ta
rta ramfaritab Uta 

taryta atvirai ir tavai 
K-TriltaU.Z

KŪDIKI 
iEROVės s Radio

♦

nuo 1921 metų, kada Amerikos 
Jungt. Valstijose buvo leista ra
dio vartoti privatiems asmenims 
ir įstaigoms, ( naudojitnasis juo 
pradėjo eiti milžiniškais šuoliais. 
Vienoje Naujorko valstybėje yra 
išsiplatinę su. virš 2 jnil, rądio, 
aparatų, kurių gaminimu verpia
si tūkstančiai specialių ,1 firmų; 
Nemažesniu greitumu platinasi 
radio ir Europoje, kaip Anglijo
je, Prancūzijoje, Šveicarijoje/ 
Vokietijoje, šiaurės šalyse. Ypač 
dbug naudojamasi radio muzi-

L“L.”j Bevitiik telegrkfas ir 
telefoną* dabar trumpai vadinat 
mus “radio”. Taa pavadinimas 
pareina nuo žodžio “radius” — 
spindulys.

I Radiotechnikai pradžią pada
re 1887 m. Vokiečių fizikas H. 
Hertz’as, tyrinėdamas elektros 
ir etektro — magnetines bau- 
gas Bevieliniam telegrafui jaą: ■ d^tavimup fpaskaitoįns
pritaikė Žinomas italas Markom ięiauSyti 1 . - u . ■ * 
prieš 27 metus, pastatęs pirmą-l Neužiigo> tikiinasi, musų, vy
lų “Kibirkštinės” telegrafijos' 4 išleis Matymą apie 
stot,, kaip iš pradžios buvo pa-'naudojimų»i ridio privatiems as* 

(vadinamas bernelis telegrafas,.ir jsfajgbmS: tadd ir 
kadangi siunčiamoji jėga buvo 
gaminama elektros kibirkšties

Muzika- 
Kalėdos* 
Linksmi 

Narnai

Penktadienis, Gr., 5, 1924

NORĖDAMI'
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRElPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS.

L FABION AS 00
t

STRAIPSNIS 101
ATIMANT NUO KRŪTŲ

Abelnai kalbant, kudikj nuo krutu 
reikia atimti tarp devinto ir keturio
likto mėnesio. O nekurios sąlygos ga
li priversti dar anksčiau. Pavyzdžiu, 
išsenka motinos pienas. Arba vėl, oras 
gali turėti ant laiko įtakos. Nėra pa
tartina atjunkti karktame ore, jei nė
ra svarbios priežasties.

Atjunkti reikia pamažu. Tada kūdi
kis lengviau prisitaiko prie kito mai
sto. Galima protarpiais duoti krekerių 
arba košelės. Tas prigelbsti junki- 
mui. Atmink vienok, kad kūdikis dar 
negali pilnai suvirškinti krekmolinio 
maisto be 18-20 mėnesių. Todėl reikia 
tokio maisto vengti. Bulvės, pupos ir 
panašus maistas turi daug krakmolo 
ir reikia vengti jo davimą.

Pradėjus junkimą patartina pasitar
ti su gydytoju. Jis žino, kuris mais
tas tavo kudikfui geresnis ir pasakys 
jums
me pastato kiekvieną motiną ant ’apje stebuklingą daljrka, ne&': lig ' 
nervų. Tai rūpestingiausias laikas . «
mergaitės gyvenime. Tai laitas, ka- tol Siuntėjas H’ priėmėjas buvo 
da visos jos pažvalgos yra keistamft 
stovy, kurios pamatas gludi fiziologi
joje. Tai laikas kada jos sveikata tu
ri rūpėti. Jos sveikata šiame laike 
ypatingai priklauso motinos rūpes
čiui. Kiekviena motina turi rūpintis 
ir auklėti savo mergaitei sveikatą ir 
stiprybę pirm laiko, kad ji galėtų leng
vai pereiti šitą laiką.

Tinka jis netik kūdikiui, bet ■ yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti 
tarpe mokyklos vaikų parodė, kad vai
kai penėti su Eagle Pienu vidutiniš
kai gavo 7 svarus daugiau svorio ne
gu paprastų pienu penimieji. Sek sa
vo vaiką, atydžiai. Dažnai pasverk. 
Atmink, kad nedapenėtas vaikas vi
sados sveria mažai. Jaunam vaikui 
reikia duoti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdieną atmiežto su trimi čvertimi 
puodelio šalto vandens. Duok parj - 
čiais arba po pietų. Senesni vaikai 
dailiai ji labiau mėgsta su ginger 
ale, vaisių sunkomis, arba suplaktu 
kiaušiniu.

Skaitykit atydžiai šiuos straipsnius - į Vamzdžiu pritaikymas ir jų 
konstrukcija buvo toliau tobuli
nama, ir jų išradimo technika 
tiek nužengė piimyu, kad dabar 
katodo vamzdžiai gaminami ma
siniai, ir yra prieinami plačiai 
visuomenei.

Ilgą laiką radiotechnika inte
resavosi vien specialistai. Tik'

Lietuvoje radio vartotojų skai- 
. , . . , čius žymiai išsiplės ir> laikui ei-
budu. Dabartinė radiotechnika n t gal nė^Vimgu’'kitose 
y',rtoji,’.. k“ip° b?n?ų,KamintO' ša'yse, yp«fi, kada bus užbaigta 

statyti Kaune naujų galingą ra- 
dio — stotis, ir bus imtasi ap-

jus vadinamus katodo vamz
džius. Amerikiečio Lee de Forest 
tų vamzdžių išradimas ir gali- to.nautrradio pranešimais sk
irtybių juos pritaikyti, kaipo cja)jaį Lietuvos visuomenei. Tat 
bangų siuntėju^, sustjprintojus ank to kyla klausimas apje 
ir priėmėjus padėjo radiotechni, pri<afroneSi kuriomjs kiekvienas 
kai įgyti tekų pritaikymu sritį, radio pas{nAuaoti..... " 
kokią dabar matome. Kada bai-j Rad', m6gėjus reikia įkirti į 
Kiantis Didžiąjam Karai apie ka- d- Hali. vienus> kįiįjen& radio 
todo pntaikymą, vamzdžių.• kai- teįh;iika tik terūpi," kiek jąją 

ms. .radi0 siu.ntejų buvo .galima namiė esant pasinaudoti
Brendimo laikas mergaitę* gyveni-1 uft’iista,, manyta np*o tai kaipo stočių duodamais koncer-

tais, ’ paskaitom,/ pranešimais 
apiėorą ir. k>, ir antrus, kuriems i

na kart, kaipo priėmėjas, kitą 
kart kaipo siuntėjas.

Jau.nuo 1904 m. daugelis iš- laidomis radio priėmėjus patiems 
radėjų dirbo dėl to siunčiamųjų įsitaisyti, 
bangų gaminimo katodo vamz
džių pagalba. Pagaliau 1913 m. 
Dr. A. Meisnner, vokiečių fir
mos “Telefunkęn” žmogui, pri
taikius prie katodo vamzdžių — 
tam tikrus — sujungimus, sura
sta paprasčiausia, praktiškiau
sia išeitis. Geriausiai tas išradi
mas išnaudoti pavyko nuo 1915 
m. tai pačiai “Telefunken” fir-

tavus aparatus įsigyti, antrie
siems gi patartina mažomis iš-

Tol. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Waakington & Clark

I GERBIAMĄJĄ VISUOMENĘ 
,. f ■ į

Gerbiamieji! Dabartiniu laiku 
jau galutinai sutvarkytas ir ne
trukus pradės veikti prie Jur
barko Miesto Valdybos knygy
nas. Mes, norėdami papildyti 
knygyno sąstatų, kreipiamės j 
Geri). visuomenę prašydami pa
aukoti į minėtąjį knygyną jūsų 
atliekamas knygas. Tuomi pa
tarnausite skaitančiąja! žmonių 
daliai ir pačiai švietimo idėjai.

P. S. Knygos iš knygyno bus 
duodamos skaityti visiems inte- 

I resantams veltui.
Jurbarko Miesto Valdyba.

V. Petravičius.

Del šių Kalėdų jnes darome galimu jums įsigyti 
Gulbransen Registruojantį Pianą j savo namus,

’ LENGVIAUSIOMS'IŠLYGOMIS**
: Jus gdlite ’ mokėti kelis dolerius į mėnesį dėl jūsų šeimynos- 

linksmybių. Ir Registruojantis Pianas, atsiminkite, yra 
skirtingas nuo paprastų “groji kilų pianų”. Jis registruoja 
“tuoch” per pėdais taip kaip grojant rankomis; groja dainų 

.roiius ii4 pianą sjolp arba akoinpoųnoju; groja, bile raktą gar
siai arba tykiai, kad pritaikius 4>rie balso ir groja — netik 
paprastus muzikos roleįius — bet Hofmanno, Rachmaninoff, 
Bauer ir kitų žymių' pianistų.' •

gražų

Pamatykit
Gulbransen

J asu 
Krautuvėj

JOS. F. BUDRĮK < '•* 
3Š43’So.!Halšteil St., 3327 So. Halsted St.

pULBRANSEN
The Tleglstering.Piano

I prislėkite man infor-
■ maeijas apie Gulbransen
• VardasI
f Adresas ........................
■» •*

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas ................. ..... .... .......
*- - ‘ '■ ■ vii / / ' ' ’■ ’-rc

Pinigų prisiunčiu ..... \..... turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas v.
Adresas ....

1739 So. Halsted Si300 DOVANŲ MASKARADINIAME BALIUJE
Rengia bendrai Cicero Progresyves Organizacijos 

SUBATOJ, GRUODŽIO 6, 1924
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 14 ST. IR 49 COURT, CICERO
Pradžia 7:30 vai. vakare. Unijos Jazz Orkestrą.
Dovanos didžiausioms vylų grupėms: (1) — $20, (2) — $10. Moterų grupėms: (1) — $15, (2) —$8.

Ir pavieniams visokių dovanų. Kviečia visus KOMITETAS.

Baliunu BALIUS
' Rengia

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Sukatoj, Gruodžio 6, 1924
MILDOS SVETAINĖJ,
3142 So. Halsted St.

rak. įžanga 35 centai.
Kviečia KOMITETAS.

(jei nori

........... I................................... ........................................................... ....................

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir . Telegramų
te*?-- , ___________________ _ .______ .

50 litu -Mf.’ ■ •
Paštu

.... $5.75 .....
Telegramų

.............  $G.25 600 litu .... .......... >.........

Paštu 
.... 862.00 .......

I elegramu 
............. $62.50

.100 litų .... :... 10.75 ........ ........ ......... 11.25 700 litų ....
200 litų .... ... 21.00 ...... .... ......... 21.50 800 litų .... ..... 82.50 ...... .............  83.00
300 litu .... ... ::i.25 ...... .........  31.75 900 litu .... ..... 92.75 ........ .............  93.25
400 litų ... ... 41.50 .............. 42.00 l(P‘0 litu ... . .... 108.00 ....... ............. 108.50
500 litų .... .... 51.75 ...... .............  52.25 

.........................T
5000 litų ........................... .... 514.00 .......

■" 1 ■""

............ 514.50

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

Garsinkitės NAUJIENOSE

809 W. 351h St., Chicago į 
k J:?t’el» B< levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PA

DAVIMO RAŠTŪS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAI

Į . ‘ ' ■■

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 

Tel- Centrai 4411 Vtl. nuo 9-6 
' Gyvenimo vietai 

8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard ‘.810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Itiet 
Henų vakarų, išskyrus ketverge 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards OU1 ir Yards 6894
Panedėlio • vakare:

4601 So. Marshfield Ava
Bylos viąuose jteiėhi'uose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. - Pas
kola pinigų lį ir '2' morgičiams

J. P. WAITCHES
Advokatas

earborn Street,
Kambariai 514 ir 616

_____ h

VALANDOS: Kas dienų, išski
riant Subatas ir fiventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dienų nuo 2 

'd 9; Subatomis visų dienų; Švėn
ai! s iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą- 
jiųio apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

ADVOKATAS
11 S. La Salia 8t„ Room 2001 

TeL Randolph 1034 — Vai. n«c 9-fl
VfiltHrtiis*

3301 S. Halsted St„ Tel. Blvd. 6776
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pftnjčioa

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd StM arti Leavįtt St.
Talephone Ganai 2562

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

lengvomis išlygomis

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylus visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 8. Dearborn' St., Tel. Randolph 3261 

Vakarais: 2151 IV. 22 8t. nuo 7 iki 9
Telefonas Roosevelt 9090 

Namu telefonas t'aiial 1667

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Baile St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Cbicago
Tol. Yorda 4681

“UOŠVE I NAMUS, TYLOS NEBUS
DRAMATIŠKAS RATELIS RENGIA PUIKŲ

VAKARĄ SU PERSTATYMU

Septintadienį, Gruodžio-Oecamber 7d.,1924
Pradžia perstatymo lygiai 7 vai. vak.

r****ta*

IR
MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2242 W. 23rd Placc

“PONAS DAUGNORĮ H

“Uošvė į namus, tylos nebus”, tai yra linksmiausia ko
medija talpinantį savyje sveiko juoko. O “Ponas Daugnoris” 
taipgi graži ir juokinga 4 aktų komedija. Dramatiškas Ra
telis parinko savo gabiausius vaidylas perstatymui minėtų > 
komedijų, kad tuomi davus progos, gerbiamai publikai pasi- ; . 
gerėti perstatymu ir sočiai pasijuokti. Nepamirškite vakaro 
ir pamatykite komedijas. To perstatymo bus šokis.

Kviečia DRAMATIŠKAS RATELIS.



Sveikatos Dalykai

iol negvildenu

Telefonai i

kad
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24 58

NAUDINGI KREPŠIAI

Prancūziškas Daktaras

NAImIIEHOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Draxe) 9191

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Scott & Bowne, BLoomfield

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdų 
dovana pirkti savo giminėms ir draugams?
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
rašysit savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.

Dearbom, Monroe 
ir Clark Streets,

Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

<442 So. Westem Avė 
Tol . Lafayette 4144

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Are. Phone 
Ijafayette 0076 Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 19'ry 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel Drexel 2279

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

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

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

“VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestern University, 

Evanston, III. <

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Westem 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.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

6822 mirčių nuo whoop 
i Ag kosulio

8pecialistan kraujo .odos, chromi 
kw ir slapty ligy

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deinų, nuo 
iki R vai. vak. Nedeliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

l'elephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So, Ashland Avė.

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

Iki 12 dienų.

KAIP APSIKREČIAMA 
SIFILIU?

stiklą iš eilės ir vi§i putė tą patį 
vamzdį apžiodami. Jei vienas tu
rėjo sifilį, laikui bėgant veik visi 
gaudavo. Rūkymas svetimos 
pypkės, pasidalijant rūkymas ci
garo arba cigareto, gėrimas iš 
publiškų puodų ir stiklų, varto
jimas šluostyki), kurį vartoja ki
ti, — yra pavojingi dalykai.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di- 
dėtį skaitlių
' LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Rankos.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedelioj pagal sutartj 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

(Shoping Bags) 
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
•5 centus. Jie yra la- 
eii puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 

‘ie yra sulenkami; 
Jnka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

Gaunami Naujienų 
Persiunti-

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

1046 Milvaukee 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.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
l)OWIAT—SASS

Doctor' M; Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

HEMLOCK 4592-8681
9f30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 Šventadieniais.• 

5211 Ruseli St. net. kamp. Fansvvortji 1803 Davison Av. kamp. Orleans 
DETROIT, MICH.

^DR. HERZMAN^ 
-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

, i Dienomis: Carai
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Val.« 9—10 A M ir do 8 vai. vak
Speciali Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

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

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 
ifisas: 3103 So. Halsted SU Chi 

į arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 ivak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dian

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

•Tel. Blvd. 8188 
*| M. Woitkew1c> 
£ BANIS 
g AKUŠERKA 
j ' ariu patyrimų
■ paseknnngai pa 
& arnauju mot#

prie gimdy 
no kiekvienam* 

^atsitikime. Tel 
J’da ypatišką pri 
a žiūrėjimą. Duodu
■ nutarimus mote 
(į rime ir mergl 
įj, toms dykai.
K 3113 South

Halsted St

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė.; 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovom 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik) 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30' vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valar 

dos ryte iki 12 vai po piet
Telefonas Midway 2889

Whooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių j vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyduolių nuo whooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bet pagelbą galima suteikti ir ligą 
galima sutrumpinti. Keletą lašų 
Dr. Drake’s Glessco greitai praša
lins nors ir didžiausį kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 

pilna garantija užganėdini- 
50c. butelis.

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

Amerikoje ir užsienyje
PrenumerAta metams
Pavienis numeris......

, 1 F

* Antrašas:

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampas 31 gat

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų 
Ilgai praktika 
rusi Pennay) 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
so ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dykų pate 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
tr merginoms 
kreipkitės o ra 
•lite pagelbų, 

Valandos nu* 
m ryto Ud 1 p< 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čfo 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviama.

Lengva bus atsakyti į' šį klau 
simą, kada nurodysiu, kur gali 
nyi susidurti su sifilio priežas 
tim 
Kur gi jos randasi?

Kiekvienas sifiliu f sergantis 
turi savo kūne šitų gaivalų. Jie 
nesiranda visame kūne, o tūlose 
jo vietose. Liga dalijama Į tris 
laipsnius, apie ką vėliau pakal
bėsime, ir pirmame ir antrame 
jos laipsnyje sifilio gaivalų kū
ne yra gana daug. šankeryj, 
gleivinių plėvių išgedimuose, 
spuoguose jų pilna. Jie patenka 
į seiles ir bile kurį kūno skysty- 
mą iš sifilinių opų. Levaditi su
rado sifilio gaivalų odos pūslės 
skystime, kuri buvo iššokusi 
nuo karščio pas kūdikį, turėjusi 
paveldėtą sifilį. Treponomata 
pallida mėgsta apsigyventi ir 
veistis lymjfos liaukose, todėl pas 
sifilitikus jos neretai patinsta. 
Limfos induose iv net kraujagy
slių sienose jų randama. Pasku
busiam sifilio tirinėiojui Nagu
čiu pavyko surasti Treponematų 
arba spirochoetų galvos smege
nyse. Nėra tokių kuno audiniiį, 
kuriuose jos negalėtų apsigyven
ti. Tas sifilio paveldėtojus (gi
musius su liga) 
daug yra kepenyse 
jų gali būti kituose vidaus orga
nuose. Sifilitiko vyro sėklose 
jų kartais .yra.

Dabar gal bus aišku, kad apsi
krėsti galima tik nuo to, kas li
gą turi. Galima apsikrėsti tie
siai nuo ypatos arba jos apkrės
to (suteršto) daikto. Lytiniam^ [apčiulpęs saldainį ar ką kitą duo 
akte žmoųės sueina i artimą ti kitam vaikui valgyti ir tuomi 
kontaktą, todėl proga apkrėsti jį apkrėsti. Nežinau, kaip dabar 
bile kokia, limpama liga, ne tik dirbama stiklo fabrikose, pii> 
sifiliu. Todėl Čia tankiausiai liga miau gi darbininkai eidavo pusti 
gaunama ir todėl pradėta ją va
dinti venerine arba lytiška liga, 
nors tai toli nuo tikrenybės. 
Galima ligą gauti bučiuojant si- 
filitiką, susiduriant «u jo opomfis 
ir žaizdomis, ypač jei jos drėg
nos. Nors vienas-kitas žymus 
tirinėtojas da vis tiki, kad apsi
krėsti galima be žaizdos, netoli

Reikia prisiminti, kad skiepi
jime nuo raupų seniau apkrėsda
vo sifiliu didelį skaitlių vaikų ir 
nemaža suaugusių. Mat kada vie 
namf skiepą i “prisiimdavo”, iš 
jo žaizdos imdavo skiepus ir ki- 

jokios žaizdos, tus skiepydavo. Jei jis turėjo si- 
Del šitos 

nėra rei- priežasties buvo iškilę dideli pro- 
kurie, 

nors ir kitais dalykais jau pa
puošti, iki pat šiol da nenusimal- 
šina pilnai, kada jau skiepai da
romi iš veršio lymfos ir jokios 
progos neliko apsikrėsti jokia li
ga nuo skiepų.

Da yra vienas būdas sifilį gau
ti, kurio iki
tai paveldėjimas.. Apie jį daug 
rašyta, daug kalbėta, daug tiri- 
nėjimų daryta ir darbas da ne
baigtas. Yra tiktai žinoma, 
kad kūdikis gali gimiti su sifiliu. 
Ar jis paveldėja ligą nuo tėvo, 
ar nuo motinos, ar nuo bile kurio 
—čia paskutinio žodžio da nėra. 
Pastarųjų laikų tirinėjimai meta 
kaltę tik ant motinos.

—D r. A., Mont vidas.
25 E. VVashington Str.

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

____  Optomotrbt

Tel. Boulevard 6487

4649 So. Ashland Avė
Kampas 47-tos ant 2 

lubų

visi yra tos nuomones, kad ne 
sant ant kuno 
spirbchoetos lįeįsigauna į kūną filį, kiti gaudavo 
ir dvesia. Suprantama 
kalo, kad žaizda butų matoma testui prieš skiepijimą, 
—ji gali būti mikroskopinė. Kad 
šita nuomonė yra teisinga, pa- 
tviįtina ne tik tirinėjimai, o ir 
praktika. Gydytojai dentistai ir 
akušės gautų ligą kur kas tan
kiau, jeigu lie žaizdos spiroclioe- 
tos įsibruktu į odą. Tečiaus 
Fournier ąprašo nuotikį, kad gy
dytojas egzaminavęs ligonį, Ku
rį suėmęs kosulys ir jis įspiovęs 
gydytojui į-akis, kur paskui .atsi
radę šankeriai. Ar akyste galėjo 
būti žaizdų nuo dulkių ar trini- 
mo. Magdeburgo eksperimentai 
rodo, kad kiekviena prostitutė, 
išbuvusi amate bent du metu, tu
ri sifilį. Kodėl ne visi vyrai aip- 
sikrečia? Jei kiekvienas apsikrė- 
stų, turėtume baisias epidemi
jas, ypač Europos miestuose. 
Vienas išaiškinimas yra, kad li
ga limpa tik tuomet, kada sto
ka kūne atsparos; kitas 
nesant žaizdos ji neturi progos; 
trečias—kaip Gottheil tikrina, 
yra švarumas: gana muilo ir 
vandens. Visi trys dalykai, nė
ra abejonės, turi reikšmės.

Apart tiesaus apsikrėtimo 
nuo ypatos, kaip jau buvo saky- 

spirochoetų *(a> galima apsikrėsti nuo sifiliti- 
ir blužnyj, apkrėstų daiktų. Yra aprašo

mas atsitikimas, kad mergina 
bučiavusi savo meilužį, o paskui 

[mokyklos drauges ir šešias jų 
apkrėtusi sifiliu. Tiesa, vaikus 
kartais apkrečia sifilitikai, juos 
bučiuodami, bet vaikas gali tu
rėti paveldėtą ar gautą sifilį ir

□augumas ael 1 aupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 

, šėrininky FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankaš 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

I •
Mclvin A. Traylor, Prezidentas.

ŽIEMOS LIGOS
Galbūt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu 

kitką? Jei jus užsilaikysite save nuo kosėjimo ir slogų, 
žiūrėkite, kad būtumėt gerai maitinamas su • , 

SCOTTS1MUI5I0N
Tai yra maistas-gyduolės, gerai pritaikintos ir tūk

stančiai vartuoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papra
stas ligas žiemą.

Prašalinkit savo žiemos baimę vartojant 
Scott’s Emulsion. Nieko nėra geresnio dėl jūsų ir 
jūsų kūdikių.. Jį]f
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cijon tapo įrašyta, jogei po Gruzijos partija, socialde-Įgybė sdciafdepiokratų už tai 
jų išrinkimo eis kongrėsmą- mokrątiri, stengėsi ją sulai-įtapo sušaudyta, o dar dau- 

sundMf pareigas dar ne jie, bet tyyti'huo to žinksnio. O bol-!giaus ištremta į tolimiau-
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Vtnney

senieji kongresmanai; o ševikai apkaltino Gruzijos sius šiaurius Azijoje, kur 
naujuosius kongresmanus socialdemokratus, kad jie,1 juos išnaikins šaltisjr ligosi 
prezidentas galės sušaukti girdi, susižinoję su Franci- Bet jeigu visoje Rusijoje 
ne ankščiaus, kaip už ketu- jos kapitalistais, gavę iš įy įvyks tas pats, kas įvyko ma
rių mėndsių po rinkimų; jei- pinigų ir apginklavę ubandi-įžiukėjeįKaukazo respubliko- 
gu gi jisai norės, tai ne- tų gaujas” kovai vprieš “dar- je, ką tuomet darys Maskvos 
šauks jų daugiaųs kaip per bininkišką valdžią”. Dau- budeliai?
metus laiko, . -------- ——------------------------------------------------------

Skapiškio ■ Skandalas

Bet jeigu visoje Rusijoje

I tieji kongresmanai yra “pa
vojingi”, tai jisai galėtų per į “L. Ž.”] 1922 metais čia įsi- kurie ateina iš sodžių arba mie- 

1 savo paskutinę sesiją pri-' kure vidurinė mokykla, kurios stelio neturėdami laikrodžio, pri- 
dirbti visokių įstatymų'kra
što apsaugojimui nuo to 

' “pavojaus”.

Sėd. prierašas: šio turinio raš
tas įteiktas Auk. Mok. Tarėjui 
p. Volodkai 1924 m. spalių 7 d.
Skapiškio Vid. Mokyklos moki

nių tėvų susirinkimas.
I

š. m. spalių mėn. 12 d. įvyko ( 
Skapiškio vid. mokyklos .moki-1 
nių tėvų susirinkimas. Posėdy 
dalyvavo 78 tėvai. Nors kvoru
mo nesudarė (turėjo būti apie 
ICO tėvų), bet buvo nutarę susi
rinkimų laikyti teisėtu.

Direktorius A. Namikas pada
rė pranešimų apie, metinę moky
klos padėtį, pabrėždamas savo 
geruosius darbus, p kas tuo lai
ku mokykloje blogo atsitiko — 
nutylėjo.

Renkant tėvų komitetų, aiškiai 
pasirodė dir. Namiko nusistaty
mas.

Prieš rinkimus, matyt, buvo 
mobilizuotos visos jėgos, kurios 

ramia palaiko dir. Namiko pusę, kad

Mykoliukas
(Tęsiny*)

direktorium pripuolamai liko sieidavo žiemos metu arba ly- 
paskirtas A. ^arnikas, prieš ka- jant šalti. Arba sargas neduoda- 
rų jis buvo pradžios mokyklos vo mokiniams vandens atsigerti, 
mokytoju Gučiunų sodžiuj, Salų- Išvarydavo su prievarta iš mo- 
parųp. Karo metu t iš pradžios kyklos po susirinkimų, pasilink- 
tarnavo kariuomenėje, paskiau sminimų. Ar gi galima : 
buvo atleistas. 1921 metais grį- širdžia žiūrėti į tokių mokyklos susirinkimas išeitų jo naudai, 
žo su šeimyna iš Rusijos labai tvarkų, už kų jaunuoliai privalo j susirinkimų buvo atvykę moki- 
suvargęs, ir apsistojo Rokišky, kęsti tokias neteisybes, dėl ko nių žydukų tėvai, kurių pernai, 
kur Rokiškio ^Gimnazijos Dire- jie moraliai taip yra nuskriaus- nors taip pat mokės žydukai, nė 

ti. Ar tam, kad to įsigeidė vie- vieno nebuvo. Kitų mokinių at- 
nas mokyklos asmuo, Direkto- ėjo abu tėvu, kurie taipogi bai
lius. Tokiems Direktoriams vie- savo už tuos asmenis, kurie di- 
ta turi būti viduramžio muzė- rektoriaus šalininkai. Išrinkus 
jui, o ne šių laikų mokslo įstai- Tėvų K-tų, tėvų noras buvo su

žinoti tikra priežastį, dėl kurios 
j. jų vaikai sukilo prieš mokyklos 

vadovybę. Nors tevarąs tas da
linai jau buvo aišku, kad direk- 

Švietimo Ministerijos atstovui torius perdaug žiauriai elgiasi su 
pareiškimas. mokiniais, kad tokiose aplinky-

Mes Skapiškio vid. mokyklos bėse mokslas toliau normaliai 
ir mokytojų kursų mokiniai-nės, nebegali eiti ir todėl jie patys

I^onstitucijęs autorių ne
pasitikėjimas žmonių atsto
vybe buvo priežastis ir to, 
kad jie suteikė labai didelę 
galią prezidentui, Preziden- ktorius A. Phrėiias pasigailėda

mas skiria laiką naujai iš-mas sutiko priimt jį mokytoju 
rinktojo kongreso susirin
kimui. Jisai siunčia kongre
sui savo “message” (prane
šimą), kuriame duoda nuro
dymus, kokius įstatymus 
reikia leistis Jisai kongre
so priimtuosius įstatymus

l patvirtina arba atmeta. • Ji- ; “jeigu jc. .padauginti iš mėš- 
sai yra vyriausias visų kari-]y vos, nejaugi išeis batai.” . _ . .

Dabar Washingtone vėl nių krašto jėgų vadas, Ji- Kitų mbKįnę, rodos, s. iššaukus esame nepatenkinti mokylos Di- vieni, be mokytojų, norėjo pasi- 
vra susirinkęs* Jungtiniu sai pasirenka ir stato minis- atpasakoti pamoka ir tai kai ku-1 rektoriaus Namiko elgesiu, nes tarti, kame čia kaltė ir iš to pa- 
Valstijų kongresas; 
noK tai 
kongresas, 
išrinktas 
atgal, bet senasis 
sas, išrinktas 1922 metais, kios rųšiės valdininkų. 
Ne vienas šito kongreso na
rys buvo piliečių atmestas Jungtinių Valstijų preziden- tuvoje. 1922 m,, persikėlus į Ska- 
šio rudens rinkimuose, vie- tas yra 
nok iki kovo mėnesio i

savo gimnazijoj. Jau mokytojau- 
damas Rokiškio gimnazijoj A. 
Namikas užsitraukė ant savęs 
mok'nių neapykantą dėl savo ne
taktingo elgesio: mokinius pra
vardžiuodavo, lojodavo, tyėioda- > 
vosi jais, pav. vienam — moki
niui II kl. K. iššaukęs jį prie len
tos (buvo aritm. pamoka) pasa-

goj. y — L-tas.
Skapiškio vid. mokyklos ir mo 

kytojų kursų mokinių

Tėvai

yra ne 
kuris

mėnesis

rį laiką tylint, pasakė: “Tainjsta jie Mietoj auklėjimo
negi karvė, aš neišmelšiu“. Mo- pavyzdžiu, daro visai priešingus paprašė mokyklos administraci- 
kiniai IV kl. prašydavo savo kla- žygius. jų ir mokinius trumpam laikui

. Mok. Vorobgjus pa-

Vie- terius, kurie vadinasi jo “se
tas kretoriais” ir atsako tiktai

ta’pp prieš jį, o ne prieš kongresą. auklėtojų išaiškinti, ka reiš-{ j) Kartų Direktorius Narni- pasišalinti.
laiko Jisai skiria ir atstato pagal kia žodis “chuliganas”, kurį da- kas, įėjęs į kursų klasę, į akis reiškė, kad jis jau “dešimt” me- 

k(>ngre- savo nuožiūrą daugybę viso- vartoja mok. Namikas savo pareiškė, kad kuršininkai “para- tų kaip moko ir auklėja vaikus
pamokoj. Toks tai buvo įžangos 
darbas mok. Namiko patekus

j Raštininkas iš savaitės į sa
vaitę nusukdavo jam kiek nuo 
uždarbio, sakydamas, kad kartu 
atiduos. Kai pagaliau priėjo prie 
galutino atsiskaitymo, vaikinas, 
kad ir nemokytas, pagalvojo, jog, 
jį raštininkas, tur būt, apmovė.1 
Davė jam tris rublius, o turėjo 
duoti penkis ar šešis.

Mykoliukas paėmė tris rub
lius, nusiėmė kepurę ir, kasyda
mas pakaušį, trypčiojo vietoje. 
Bet raštininkas taip buvo įsi- 
kniaukęs į savo knygelę, kad vos 
po gerų dešimties poterių paste
bėjo vaikinų ir rūsčiai jo pa
klausė : r* ‘ “

—Na, ko dar nori?
--Tur būt, ponuli, m<an dau

giau pridera, — tarė nuolankiai 
vaikinas.

Raštininkas paraudo. Užsi
puolė prišokęs ant Mykoliuko, 
kumštelėjo jį į krutinę ir tąrė:.', -

—O pasų turi?... Kas tu per 
vienas ?...

Mykoliukas burnų užėmė; raš
tininkas tęsė toliau:

—Ar tu, mužiko kiaulė, 
nai, kad aš tau nusukau?

—Žinoma... t
—Eikš tat! su manim į polici

ją, o aą tenai jiems kaip ant del
no išrodysiu’ kad tu vagis ir. 
svieto valkata... / ’• "

Pasas ir policija truputį nuga- 
zdino Mykoliukų. Todėl jis tarė:

—Tegu jau, mano

—O kas tu, elgėta?;— pa
klausė ponas.

-Ne- ..
Ponas žengė' porų žingsnių ir 

vėl atsisukęs paklausė:
—Bet valgyti nori?
Ne.
—Ir nešalta tau?
—Ne.
—Asilas koks! — sumurmėjo 

ponas.
Paskui pridūrė:
—Bet dešimtokų paimtum ?

—Jei^u ponas duotumėt, tai 
paimčiau

nonas davė jam auksinų ir nu
ėjo murmėdamas.

Paėjėjęs vėl sustojo, pažiurė
jo į vaikinų tarytum svyruoda- 
mas; bet pagaliau iš tikrųjų nu
ėjo. '

Mykoliukas laikė saujoje auk
sina ir kartojo pats sau nuste-

ma-
Bet — jau

žiburius ir 
ėmė lyti.

Girdi, kuršininkai jo ne- (mpkytojauja nuo 1913 m. 1914
Lietuvoj

zitai.”
klausų ir nenorį fizinių darbų m. pašauktas j karų.

—žiūrėk, kokių čia gerų ponų 
esama!...

Jam atėjo į galvų, kad toksai 
geras ponas gal butų parodęs 
jam kelių į tilta?... 
buvo per vėlu.

Sutemo, užžibino 
lietus dar smalkiau
Vaikinas ieškojo gatvių, kur bu
vo tamsiau. Pastebėjo naujus 
nafrius ir staiga pažino gatvę, 
kurioje prieš keletą dienų dirbo.

Štai baigiasi gatvės grindi
nys. Čia tvora. Tenai anglių

skriauda sandelis, o tenai — jo namas, 
bus ponui raštininkui į sveikatų! Keliuose languose žiba šviesa, 9 

pro atvirus vartus matyti užpa-

| Vaikinas į kiemų. Kur 
kur, o čia tai jau jisai visai tei-

Ir išėjo iš fabriko.
't O kadangi, matyti, ir Į kalyjk nebaigtos dirbtuvės, 

ninku ne labai traukė į policijų, • 
nors jį tenai pažinojo, tai vis-; .
kas tuo gųzdinim/u ir pasibaigė... s^Qi galėjo pernakvoti. Juk jisai

'Vaikinas dabar atsidūrė kaip ^uos namus statė.
tikrame lauke. Perėjo savo gat-l —Ei sustok! kur eini? — su- 
vę, kitų ir trečių, užeidamas vi- riko jam nuo laiptų įsivilkęs kai
šui*, kur pamatydavo raudonas Imiais žmogus.
sienas ir dvejetų įkastų į žemę 
stulpų. Bet darbai buvo arba jau 
pabaigti, arba baigiami, o kai 
paklausdavo, ar jo čia nepriimtų, 
—niekas net neatsakydavo.

Išlandžiojo taip vienų dienų ir 
kitą, aplenkdamas miestsargius 
policistus, kad pas jį paso nepa
klaustų. Valgyklos, kur butų ga
lėjęs šilto viralo užsisrėbti, ne
rado ir mito dešromis iš kraujo 
ir lašinių, duona ir silkėmis, 
užsigerdamas vandeniu.

Net visų rublį jau išleido, nie
ko? gera nesuvalgęs. Miegodavo 
kur po zomatais ir pasiilgo žmo
nių, nes neturėjo į kų žodžio pra 
tarti. j
/ Atėjo jam į galvų, ar ne ge
riau butų hamo grįžus. Ėmė 
klausinėti praeinančiųjų, kur 
čia galima į geležinkelį išeiti. 
Eidamas jų nurodymais pataikė 
į geležinkelį, bet ne į savo. •

Pamatė kažin \ kokių didelę, 
gražių stotį ir pilnų apie jų na
mų pristatytų, bet geležinkelių 
bėgių nebuvo n^ žymės. I

Labai sumišo ir nusigando, 
nežinodamas, kas atsitiko? tik
tai kažin koks gailestingas žmo
gus paaiškino jum, kad yra dar 
kiti trys geležinkeliai, tiktai -• 
už Vislos.

Dabar jis atsiminė, kad į mie
stų jis atėjo per tiltų. Pernak
vojęs kažin kur 
meta kBpisitaėjo
įsakmiai buvo paaiškinta, kur pat didumo miestas, kaip ir Var- 

’reikiaTiesiog eiti, kur po kairei, šuva?
’ kur pb dešinei ir kur pasisukti. į —Toks ar ne toks, — atsakė 

Viską įsidėmėjo, bet beeidamas sargas, — bet vis dėlto geras 
ir besisukinėdamas vienon ar ki
ton pusėn susipainiojo ir išėjo 
tiktai j Vislų, tilto neradęs.

Grįžo vėl į miestų. Nelaimei 
ėmė lyti, žmonės lietsargiais 
dangstėsi, o Kas skėčio neturėjo, 
bėgo kur nors slėptis nuo lie- Jįai pažvelgė į sargą ir paklausė: 
taus. Mykoliukaš nedrįso per to- j Kur gi aš eisiu, kad taip lyr 
kį lietų kų nors iš praeivių už- jų?

.... .................... | Ta tiksli pastaba sujudino

Turėdamas Šitiek teisių, pimtutinėn mokslo įstaigon Lie- dirbti: mokyklos sienų baltinti, mokytojauja antrus metus), bet 
jeigu tėvai svarstant auklėjimo 
reikalų norėtų, kad mokytojai iš
eitų, tai jis nieku budu nepasiša- 
linsiųs. Direktorius griežtu to
nu pasakė susirinkusiems, laiky
damas rankoj ‘‘Vyriausybės ži
nias” kad tėvų teisės mokykloj 
labai siauros: jie tik turi spren
džiamąjį balsų, kai svarstoma 
Pedagogų Taryboj neturtingų 
mokinių atleidimas nuo mokes
nio už mokslų, o kitais klausi
mais jis neleisiųs kalbėti.

Tokiu budu direktorius neda
vė tėvams kalbėti ir pareikšti 
savo nuomonę mokinių auklėji
mo reikalu.

Tuo susirinkimas ir pasibaigė. 
Tėvai susirinkimu liko nepaten
kinti ir skirstydamiesi namo 
kalbėjo, kad veltui tik laikų su
gaišino. Nieko svarbaus, kas jų 
buvo sumanyta, neatlikę. —X

žemių korikais (tačka) vežti, 
šio rudens rinkimuose, vie- tas yra nepalyginamai ga- P\šKį ir pradėjus eiti vid. mok. ^uot! jr tt. ,
nok iki kovo mėnesio pra- lingesnis valdovas, negu by Rektoriaus pareigas, jis jau is| Mes> kuršininkai, niekad ne-
džins iip d-ir bnkvR nosė- kurfs Euronns karalius To- cme savo atsisakydavome, visuomet, kadadzios jie dar laikys pose kuris nuropos Karalius. 10 žifJ1Uriai elgtis su mokiniais ir ki-ltik n.inend.lvo z’ kimoku ar i u
džius, kaipo žmonių atstovai dėl yra netiesa, kuomet sa- §tis į asmens dafrW‘l/ai kurių metu)> eidkvoni! ir dirbdavome* 
ir gamins įstatymus.. O tie kcma, kad Amerikos vai- mokytojų, kurie nenorėjo būti ir rejkįą pastebėti, kad pirekto- 
kongresmanai, I 
išrinkti pereitą mėnesį, per kratybės pavyzdys, 
tų laiką sėdės ir lauks.

Tokią keistą tvarką nu-' 
stato Jungtinių Valstijų 
konstitucija. Ir vis tik ran
dasi žmonių, kurie kiekvieną 
konstitucijos kritiką laiko 
kuone šventvagišku darbu. 1

Anglijoje, Vokietijoje, 
Francijoje ir kitose šalyse 
žmonių atstovų įgaliavimai 
pasibaigia, kaip tiktai būna 
paskelbti naujo parlamento 
rinkimai. Po rinkimų su
važiuoja į parlamentą nau
jai išrinktieji atstovai; o se
nieji atstovai, kurie nėra iš 
naujo patekę i parlamentą, 
lieka paprastais piliečiais. 
Tuo budu tų šalių parla* 
mentas atvaizduoja tokį 
žmonių nusistatymą, koks 
pasireiškė per paskutinius 
rinkimus (jeigu rinkimų 
sistema yra teisinga).

Amerikoje gi paskutinė
• (trumpoji) kongreso sesija Stalinas ir Molotovas, ro- 
išreiškia tą piliečių nusista- dydami į Gruzijos įvykius, 
tymą, kuris buvo pareikš- kaipo į pavojingą valdžiai 
tas dveji metai prieš tai ir ūkininkų , nepasitenkinimo 
kurį paskutinis piliečių ba’- 
savimas gal būt visai yra at
metęs. Aišku, kad tai yra 
visai neprotinga.

kurie buvo džios sistema esanti demo- paklusnus jo tarnai. Mokytojai riug Namikas, kada mus kursi- 
kaip G. i:r š. neapkęsdami jo jdnfcųg išvadino “parazitais,” bu- 
šmeižtų laukė tik mokslo metų Į 

t i* -i • pabaigos, kad greičiau nusikra-Rusijos bolševikams vis gavo nuo^mų principalų ir 
ląbiaus ir labiaus ima rūpėti išvažiuoti. Antriems metams Di- 
augantis ūkininkų nepasi- rektorius pradėjo ieškoti į mo- 
tenkinimas sovietinėse “res- kytojus tokių žmonių, kurie ne- 
publikose”. Centralinio Ko
miteto plenume nesenai vie
nas to komiteto narys, Mo- 
lotov, pareiškė: “Stambiau
siu faktu, rodančiu politinio 
ūpo aštrėjimą sodžiuje, rei
kia pripažinti įvykius Gruzi- .J 
loję.” 

Kitas, 
ševikų vadas, Stalin, so
džiau^ komitetų (“jačeikų”) 
sekretorių konferencijoje, gjUia simpatinga kompanija, ku- 
kuri įvyko keletas savaičių n pasižadėjo jam ištikimai tar- 

“Tas, kas nauti, visur kur jo darbams pri
tarti. Nors kursų vedėjas mo
kytojas Merkevičius nesutikda-

7 vo su jo nusistatymu ir taktika,

drįstų šiauštis prieš jo didenybę 
ir visame kame "butų jam ištiki
mi. Ir surado. Pasikvietė pažįs
tamų savo draugų irusų V., tas 
surado dar vokiečių kalbos mo
kytojų II., be to Duokiškio pra
džios mokyklos mokytoja J. D„ 
kuri pirmus metus Lietuvoj gy
vena, sužinojus, kad Skapišky 
yra vidur, mok. mokytojo va

dai* žymesnis bol- kansija, atvažiavo pasisiūlytų, ir 
direktorius Namikas ja su mie
lu noru priėmė, nes nebuvo “uk- 
vatninkų”. Tuo budu susidarė

Del Mariampolės Reali 
nes Gimnazijos

atgal, pasakė
įvyko Gruzijoje, gali pasi
kartoti visoje Rusijoje, Jei- 
gu mes nuodugniai nepakei- bet vienas asmu0, jis manė, ką 
sime savo apsiėjimo - su ūki- gi gali jam padaryti. Taigi susi

darius tokioms palankiomis ap
linkybėms, dįrėktorius sumanė 
griebtis dar griežtesnių priemo
nių, dar griežje-snj režimų įvesti 
nv;kyklon. Su mokiniais ėmė 
elgtis kuo žiauriausiai, pamo
kų metu ir apskritai už ma
žiausi nepaklusnumų lojoti bjau
riausiais gatvės žodžiais: mordų, 
chuliganas, sukin sin ir t. t. ir 
kartkartėmis vartoti fizinę jėgų. 
Nežiūrint j tų visų šlykštumų, 

ukilimą, kurią yra isreiškų- mokiniai turėdavo atlikti įvairius 
sios uNaujienosn. Mes prie mokyklos fizinius darbus: 
kerne, kad Gruzijos sukili- žemes kasti, vežti, karukais ak- 

Tokia kongreso veikimo mas buvo liaudies desperąd- j“ 
tvarka tapo nustatyta kon- jos pasekme, o ne užsienio mešioti, be to mokyklos vidų 
stitucijoje dėlto, kad jos au- imperialistų intryga”, kaip 7 klasių kambarius ir 2 korido- 
toriai norėjo kaip galint la- tvirtino Maskva ir visokie riu išbaltinti ir už tokį sunkų 
biaus sumažinti žmonių at- josios klapčiukai. darbų mokiniams tekdavo yisuo-
stovybės reikšme. Jie bijo- ;Gruzijos liaudis~(daugu- X."’S'uii tekdavt turėti^ , 
jo, kad žmonės gali kartais moję susidedanti is ukmm- niai0UUniių net nuo mokyklos s,ar 
išrinkti perdaug pažangius kų) nebegalėjo daugiaus pa- go, kuris rytų neįleisdavo mo- • 
atstovus. Todėl, kad tie nąu- kęstai žiauraus 
Jai išriktieji atstovai nepa- jungo ir stvėrėsi ginklo, ne- 20 minučių prieš varpelį, o kar- pakeisti kitu asmeniu, 
darytų “žalos", tai kolistitm žiūrint to. kad stipriausioji tais tik po varpeliu. Mokiniams, Seka apie 200 mokinių parašų.

pinkais.”
Bolševikai, vadinasi, bijo 

ūkininkų sukilimo Rusijoje.

'siveržimą, 'pilnai patvirtina 
tą nuomonę apie Gruzijos

menis, plytas nešioti, sienojus 
lentas iš vienos vietos j kitas
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IMPERFECT IN ORIGINAL

KAUNAk — Lietuvos Uni
versiteto Studentų Socialistų 
Draugijos spalių m. 26 d. susi
rinkimas , apsvarstęs klausimų

vo itisu caro žandariško ūpo ku
pinas. Jis įbėgęs į klasę, kaip 
koks despotas, vartojo “negirdė
tų tonų” ir visai nenorėjo kurši
ninkų pasiaiškinimo išklausyti 
dėl minimojo fizinio darbo. Vie
nam kuršininkui grūmodamas 4r 
ypatingo tipo fizionomijų rody
damas žiauriausiu tonu išsireiš
kė: “Tamsta, ar žinai- su kuo 
kalbi!” Tas kuršininkas tik no
rėjo pasakyti, kad jau mokslo 
metai (paskutinis trimestras) 
baigiasi ir norįs pasimokyti.

2) Direktorius Namikas geo
grafijos pamokoj mokinius klau-' 
sinėdamas labai blogai elgiasi: 
tonas įžeidžiantis, ironingai žiu
ri į mokinį ir tt. Būna tokių at
sitikimų, kad neleidžia žiūrėti 
į žemėlapį, sakydamas: “Tams
ta, įsivaizdauk^ sau žemėlapį 
(reiškią, nežiūrėdamas) if pasa
kok!”

Mokinį, tokioj apystovoj esan* dėl švietimo Ministerijos atėmi- 
tį, it. y. taip elgdamasis, degi 
patirs kiek jis žinių turi, bet 
priešingai — kaip kirviu pakirs. 
Mokinius, blogai atsakinėjančius 
pamokų, įvairiais žodžiais išva
dina: “glušas,” “morda,” “chuli
ganas,” “sukin sin” ir tt. Iš ša
lies ; tokį reiškinį žiūrint, atro
do nepakenčiamas iš mokinių ty
čiojimasis.

3) Direktorius Namikas mbki-'*“??
mus, kūno trukumus turinčius , >.. .. . J ~ o(be rankos ar e kito ko), kurie ,dent«? lem^ 
verti pasigailėjiiho— “sausaran- in^ lmnoz 
kiais” pravardžiuoju. Be to 
vienan II klasės mokiniui fizinę 
jėgų pavartojo stumdė.

čia paminėtų faktų tai tik ma
ža dalelė. Direktoriaus Namiko 
elgesiui nušviesti.

Iš virš išdėstytų aiškiai maty
ti, kad mokytojas Namįkas nėr 
tux i nė mažiausio supratimo apie 
pedagogikos pnueipųs, *

Todėl ;su«idarius tokiai anor- 
maliai mokyklos sienose situaci
jai, kreipiamės prie Jūsų Ekse- 
lencijos ir prašome einantį Di
rektoriaus pareigas mokyt. Na-

mo nuolatinės pašalpos Mariam
polės Realinei Gimnazijai, laiko 
tatai niekuo nepateisinamu 
smurto veiksmu, prieš tatai pro
testuoja ir kviečia visas socia
listines krašto jėgas organizuo
ti kovų prieš klerikalizmų, ku
ris savo juodais nagais stengia- J 
si užgrobti visų krašto švieti
mų; taipgi kviečia visų tikrai 

s ir stu-

griovyje ryto 
io j tiltų. Jam

Tur būt, jau šalta buvo lauke.
Mykoliukas atsigręžė.
—Tai aš, — tarė,einu gul

ti į lusį.
Apsivilkęs kailiniais žmogus 

supyko.
—O kų, ar čia jūsų » dieduko 

viešbutis, kad čia nakvoti eina
te? -

—Juk aš čia visų vasarų dir
bau, — atsakė susirūpinęs vai
kinas.

Prieangyje pasirodė sargienė, 
bijodama, kad kas pikto vyrui 
neatsitiktų.

—Kas čia?... Kas toks?... Gal 
vagis? — paklausė.

—Ne! Tiktai va šitas šneka, 
kad jis dirbo prie fabriko ir dėl 
to gali čia pernakvoti... Kvai
lus!...

Mykpliuku’ akys nušvito. Su
sijuokė ir įj'ibėgo į sargų.

—rTai jus iš musų kaimo? — 
sušuko libai nudžiugęs.

—Kc dėl ? —•, paklausė sargas. 
| —Nes taip mane vadinate, 
kaij* musų kaime... Aš juk “kvai
la^ Mykoliukas !”

Sargienė nusikvatojo, o jos 
vyras pečiaiš patraukė.

—Kad tu kvailas, tai matyt, 
—tarė
iš miesto, iš Lapų! — pridūrė, 
tokiu balsu, kad neį nuliūdęs 
vaikinas atsiduso:

—Oi! oi! Tai, tur būt, toks

Bet aš ne iš kaimo, o

^DVI NAUJOS OPERPS 
PREMJEROS

miestas.
Valandėlę patylėjęs, prabilo:
—O tu iš Čįą Vis dėlto išsineš

dink, nes čia nakvoti nebus ga
lima.

Vaikinui rankos nuleipo. Gai-

KAUNAS. — Jau ruošiamos 
ir netrukus bus pastatytos gruo
džio .pabaigoj ar sausio pradžioj kalbinti ir pasiklausti kelio. Per j 
dvi naujos operos premjeros didžiausių liūtį susirietė susto- sargų. Iš tikrųjų, kur gi jis eis, 
“Romeo ir Julija” (Gounauęl) ir jęs po muru gugėdamas ir styp- kad taip lyja. 
“Cavaieria Rusticana” (Mascųg- damas perlytu 
ni). Muzikalę dalį veda T. Kelp- džiaugėsi, kad lietus 
ša. Režisuoja Arbeninas. Deko- bent basas jo kojas, 
racijų eskizus darė Dubeneckis.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovanu.

palaidinuku ir| .. —.lįm!'—h-atšovė, — ,tai pasi- 
nuplaus lik jau, kad taip lyja. Tik žiū

rėk, kad nakčia neįsigeistum vo- 
Bestovint išblyškusiam pasie- gti. O rytoj, kai tik imis švisti, 

ny ir nuo savo ilgų plaukų van- nešdinkis, kad tave šeimininkas 
denį už apykaklės bevarvinant, nepamatytu. Tai smarkus 
ties juo sustojo kažin koks po- nas!
iras (Bus daugiau)

po-

%25e2%2580%2598Pnytu.se
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P. čiučelis /

Ponas revizorius, sulig pra
nešimo, turėjo atvažiuoti- pir
muoju sostinės traukiniu, bet 
matyt nepaprasti reikalai jį su
laikė, kad vos tik paskutiniuo
ju tesuspėjo. Nesulaukęs jo 
paskirtu laiku įstaigos viršinin 
kas pamanė, kad jis tuo tar
pu visai nebeatvažiuos, kaip 
dažnai, kad atsitinka ir iš to 
džiaugsmo su savo padėjėju 
nuėjo švariausiu vietos resto
ranai!, kame prie vieno kito 
stiklelio mane pasidalyti abu 
vienodai liečiančiomis būdo
mis. įS im patingiu 'restorano 
savininkas, ypatingai jo žmo
na, kaip ją visuomet viršinin
kas vadindavo, greit prirengęs 
atskirą kambarėlį, kilo prancū
ziškai dusintos žuvies, bonką 
ledinės su baltuoju lokiu ir 
pradžiai apetito —po didesnį 
niortelio pa prašė žemai nusi
lenkdamas: “Meldžiu, pons vir
šininke, meldžiu į antrą aukš-' 
tą. Tenai bus ir vešiau ir pa
doriau pasikalbėti”. Žinoda
mas, kad viršininkas iš princi-l 
po kitokios negeria, kaip tik Į nepaleidžia, 
lokinę, išeidamas savininkas 
pridūrė: “su lokip nunešiau, 
ponas”. “Gerai, puiku dėl vis
ko. Atskirai taip pat kur kas 
geriau. Dabar tokie laikai, kad 
ir sienos viską girdi. Aha, lai
kai—tegu juos velniai —kalbė
jo viršininkas lipdamas aukš
tyn siaurais mediniais laiptais. 
Suėjęį kambarėliu nusivilko 
viršutinius plošcius,^ lyg įu> iš
jodami apsidairė aptriaušėjilsio
mis sienomis, kurias puošė ke
liolika MtikūOi.nes tendencijos 
paveikslų ir vikriai susėdo pa
sieny prie mažo staliuko. Pa
dėjėjas pirmuoju išgėręs stik
lelį truputį susiraukė ir 
bės godžiai valgyti pipirų 
malu kvepiančią žuvį, 
ninkas, pastebėjęs lai, supyko 
kiek ir žinodamas * kad žuvis 
gali greit iš lėkštės pranykti 
pastebėjo rimtu balsu: “Už
kandai nebeturėsime”. Oje, už
teks pons viršininke” — pilna 
burna čepsėdamas atsake pa
dėjėjas. “Gal ir...” — pridūrė 
\ iršininkas nukreipdamas kalbą 
kitur. “Bet, kad žinotum, tai 
lyg ramatas tampo kojas, kau
lus kad laužo, visas ąunas tar
tum nesavas, aha tegu juos 
kur piktieji” — tęsė jis atkimš
damas bonką. “Žydas paliek 
žydu. Jam reik, tai lys kaip 
kiaulė —ne gėdos, o gerumas 
nors prie žaizdos dėk, bet tau 
ko nors prisireikė, nors ir di
džiausia bėda, — jau jo ir 
bėr. Žydas, —■ tai gi niekam 
kitaip ir neišaiškinsi. Na, būk
sveilęs”. Viršininkas užsimer
kęs ilgėrė, padėjėjas žvilgte- 
l’L'ję$ į jį taip pat išgėčė.

“Juk gavot, pons viršininke?”
paklau-

grie.
a r o-

ne-

—nepakeldamas akiu 
s e padėjėjas.

“Gavau, lai gavau, 
nevisus, tačiau kur tas 
nias. O k k 
gali netekti, 
piela medinė.
ir žilina. Patvory, girdi,

nors ir 
laks ty- 

proto 
Žmona vėl lyg 
Visa savaitė taip 

visi
pastipsime. Niekas nesigailės, 
bet juk jei man blogai atsitik
iu, lamsta< manau nepamirši?” 
“Visas pastangas dėčiau, oho, 
toki žmogų, aukso žmogus, 
niekas nežino, 
ninkas. Tėvas, 
visi šok t u meni, jei kaip kas 
riliktų”. “Ag juk tiesa, kad 
su tarnautojais sugyvenu, 
toji piano žmona vis loja.
ko ji neišgalvoja, — kad net 
gėda žmogui sakyti: “Tave iš
naudoja, tyčiojas iš tavęs, o 
kaj bus trumpa ’iie vieno girdi 
nebematysi. Nerupi, sako, tau 
namai, o tik iš žydų pastalių 
dulkes "rinkti, rankas' smukli* 
ninku žmonoms laižyti”. “Ęl, 
pons viršininke, argi čia nau
jiena. Žinai, materys tai vis 
lyg makt tos su liežuviais, taip 
ir talakonija, — 
daug jų paisyti”, 
pade jas pripildamas
stiklelius. “Taigi, anot sveiko7’

aukso 
kad tai virši- 
dra ilgas visų, 

at- 
as 
tik

ne reik per 
pertraukė 

tuščius

lyg malata su liežuviu. Ir am 
biciia pasiutus bobos. Pyksta, 
kad kartais ranką pabučiuoji. 
Aš gi ne koks chamas, kad 
moterų negerbčiau, - pagalios 
kas čia ir blogo ranką pabu
čiuoti. Kad kiti lai ir žmonas 
gauna, bet manoji —Dieve iš
gelbėk nuo tokio špetno budo. 
Tėvą užmušk ir tai išsipaku- 
t a vos i su ja pagyvenęs keĮis 
'metus”. Padėjėjas tuo laiku 
valgė ir valgė, tarsi nieko ne
gi įdedamas ką viršininkas pa
sakoja ir tik negreit nurijęs 
diktą kąsnį žuvies, užklausė 
pertraukdamas viršininko kal
bą: “O ar didelis kasoj truku
mas pasirodė?” “Pustrečio Rū
kstančio, dar šen ten — išvi
so apie pusketvirto. Velniai ži
no iš kur >tiek daug!?.. Kaip 
manai, sveikas, .žmona kalba 
tai kalba, bet ištiktųjų ar tik 
neprisiderina valdįninkai' prie 
kasos?” “Kad nepanašu,’ pons 
viršininke, jie visi tamstą be
galo mylį, o kai esant linksmes- 

i uis žmona rakto iš rankų juk 
-- Visuomet kasą 

valdo ji, kai tik tamsta esi gir
tas...” “Koks čia girtas” —rus

vi rši ninkas.
žmogus gali

šie-

mo vietas ir kiekvienas manė, sis smuklininkas įgrūdęs virši- 
kad kitas jo klauso. Viršininkas ninko rūpesčiais suspaustąją 
mostaguodamas rankomis tra- galvą praustuvai! pradėjo na- 
giko balsu kalbėjo savo vargus, gomis ją draskyti, pnrtinti ir 
sakė koks jis geras tarnauto- trinkti, ponas viršininkas 
jams, kaip jį žmonės myli, kaip nebetverdanias tokios inkvizi- 
vięną pažįstamą iš policijos 
nagų jis išgelbėjo, nors tas ir 
socialistas buvo, — už ką pats 
buvo kalėjimai! pakliuvęs, o 
padėjėjas manydamas, kad vir
šininkas jo klausosi ir negirdė
damas ano kalbos pasakojo, 
koki protinga ir kaip įsimylė
jusi Ona į j j, kuri ir gimnazi
joj ir užrubežy buvusi. Taip 
jie gal visą valandą skundės 
ir džiaugės bejausmėms
noms iki pirmuoju ponas padė
jėjas įbedęs smakrą j 
ašakas lėkštėj, kas žilf kokiu 
motivu pradėjo knarkti. Viena 
jo ranka nusviro nuo skobnio, 
o antroj jis laike pusę dar ne*- 
išgertos bonkos. Viršininkui 
kas žin kodėl pasinorėję buvo 
išeiti, liet kojoms atslisaknįS) 
jis lyg magometonas'ryto mal
doj susilenkęs klūpojo kertėj 
užmigęs ir nebepažino gyveni-

* mo kartumo nė revizijos’ bai
mės. Miegojo taip saldžiai, 
kad neŲ nejautė, kaip savinin
ko taksas atsargiai įlindęs pro 
duris glostė ir bučiavo jį švel
niu liežuviu, kol neatbėgo 
vienplaukinė jo žhiona. Pri
kėlė ji poną viršininką be jo
kių ceremonijų, labai papras
tai. Ji griebė už “poetingųjų’ 
viršininko plaukų 
kiai, kad paleidus juos net sic- 

■ na sujudėjo nub galvos tren
kimo. “Revizorius, gyvulį tu, 
gyvulį neraliuotas, vėl pri

trūksta i sPro^ vienadieny. O tu, tu

žuvų

cijos suburbuliavęs praustuve 
ėmč rėkti: “šalin, r...ės,— už
mušiu”. Smuklininkas nieko 
nepaisydamas tęsė toliau savo 
darbą, kol ponas viršininkas 
pritrukęs kantrybės lyg liūtas 
šoko į kojas ir griebėsi žydo, 
kuris spėjo pro duris iššokti,— 
bet čia pat pamatęs žmoną ir 
iš jos baisiai nusiminusio vei
do supratęs, kad atvažiavo re
vizorius, aprimo kiek ir grie
bėsi pate praustis. Nusiprau
sęs, susišukavęs ir išgėręs stip
rinančių lašų šoko jis pro duris 
ir įraukė namų link. Beeida-

mes, išs įdegu tavo naujas kel
nes į ilgai atkištą kaimiečio 
vežėčių ašį, bet už kelių-minu
čių buvo jau ištaigoj. Manyda
mas’/ kad ponas revizorius lau
kia j O' įstaigoj visų pirma vir
šininkas užėjo savo salionan, 
kuris ir valgomasis buvo, bet, 
kaip persigando ir nustebo pa
matęs aukštą akiniuotą vyrą 
ritmingai hevaiikščiojantį te
nai. su dailiu portfeliu pažas
ty. Viršininkas nespėjo ųė al
si joketi šis užklausė: “Tamsta' 
busi įstaigos viršininkas?” “Aš, 
aš, ponas, aš, jau septyni me-

tai kaip viršininkas. Savanoriu 
viršininku ir kariuomėmėj tar
navau, tardytojo sekretorium 
buvau”. “Gerai, gerai, vis- 
tiek kur ir kaip tamsta netar
navai, o dabar gal galėsime 
darbo imtis. Aš mat iš sosti
nės revizorius esu, su įpatin- 
gaisi įgaliavimais atvaisavau. 
Gal malonėsi — tučtuojau ka
są suskaitysime, o paskui kny
gas tikrinsime”. “Tuojau, tuo
jau, ponuti, tik va dar trupu
tėlį ir toliau pradėsime”. 
“Nusivilkti, pons revizoriau, 
prašau nors viršutinį, lengviau 
bus” —įsimaišė žmona didelė
ms tamsiomis akimis paver- 
ginčiai pažiurėjus revizoriui į 
veidą, kuriomis jis nepasiprie
šinęs ėmė rėdytis. “Taip, taip, 
prašom nusirėdyti, lengviau 
bus”, pridūrė viršinikas sun
kiai sutepusiai sėdėdamas kė
dėj.’ Tliq tarpu atėjo ir virši
ninko žmonos. sepuų, po tris 
melus įsodinti klasėj‘ gimnazis
tė ,bet už tai graži kaip pava
saris ir visas flirtų kvailybes 
atbiintinai mokanti. Ji kaip į- 
simylėjusi į mažų vaiką ka
lytė pristojo kalbinti, jukdyti 
ir sodinti kol nepriprašė pasi
likti išgert arbatos stiklą poną 

revizorių. Begeriant arbatą 
atsirado ir kokio tai lengvo 
konjako, kurį anot gimnazistės 
rųoterys gerią, paskui — stip
resnio ir dar kitokio, prie ge-

ros užkandos kol ir revizo
rius nepasijuto laimingesnis ir 
prie visko prikalbamas. Prieš 
išeisiant [bendroj on įstaigos 
raštinėn, žmona jau buvo pa- 
bargijusi trumpam laikui iš 
žydų kelis tūkstančius, ir j- 
metus kasėn užrakino visai

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas .’) 
Visi linksmi!

(Tąsa ant 6-to pusi.)

288 Vyry Vilnoniai Siutai1Q95B Olselio iš-
dirbystėj

Užbaigimo Sezono Išpardavimas 
Užbaigimui rudeninio sezono olselio 
biznyje palieka šimtai siutų orderių, 
lanseliotų per savininkus, bus išpar
duoti tiesiai publikai, pigiau negu’.pa- 
Jrbifnas kainavo.

Vilnoniai 
bar .........
Vilnoniai 
bar ........
Vilnoniai 

bar ........
Nauji rudeniniai styliai, dailus ir 

gražus modeliai, vvorsteds, ser
gės, tweeds ir t. t. kiti $19.95. Vil
noniai, Ulster ir Ulsterette Overkau- 
tai $18.75; ir $24.75.
- Ateikite tiesiai j musų didelį 

olselio išdirbystę

V£ D. Kmltlž 4? Co.
f.iss.£ imtotr £st, ij^o

Smith Bidg.
833-835 W. Jackson Blvd.

Atdara ser. ir subatos vakare.

.488

196

637

siutai

siutai

siutai

$30

$40
$50

vertes, <la- 
.....  $13.95 
vertes, da- 
...... $19.95 
vertes, dą- 
...... $24.95

Tūla lenkų šeimyna New Yorkei 
nesenai buvo pašaukta į teismų, ku
riame 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 
šių lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptiekų, 
nusipirkti už 35c. bonkų BAMB1- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viskų kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir 
visi sau linksmai gyvena.

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

(Paskelbimas)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogenaugiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tb St„ Chicago, Iii.

ciai pertraukė 
“Argi protingas 
pasakyti, kad tai girtuoglj’ste, 
ji i taip sakant dėl ūpo darbe , 
išgeri burnelę. Aš -juk nesu 
ne “karto taip nustojęs proto, 
kad nebeatsiminčiau, nieko,, o 
kasoj ko trūksta tai - ■
Nežinau, kaip tas viskas daros,' Parka’ sllski’ kani tiek duodi’ 
ir iš kur tiek daug trūksta”Jpalauk tu Prakeiktoji smuk- 
Viršininkas atmetęs galvą ūme ,ės žiurkG aš rasil1 amonių, ku- 
skaitliuoti užsimerkęs kur kiek n_e Padės tave .ir^ vieton” — 
pralošė, kada ir kokiuose res-jr®kp žmona į simpatingąjį res
toranuose ir draugų butuose t°rano_ savininką, kuris išgir- 
progere, tačiau tokios sumos d^s triukšmą atėjo ir stoyėda- 
ne kaip surinkti negalėjo. “Ne-» ma» tarpdury ramiai sukaliojo 
žinau, ar pirktosios dvasios ar dviem pirštais kelis palestiniš- 
kas”? - užbaigė jis jau trečią 
bonką atkimšdamas. Taip be
šnekučiuojant ir po stiklelį be- 
.riubčiojant, ponui viršininkui 
giedru.- vasaros vidurdienis va
karop slinkti pradėjo, o iš vie
no du padėjėju matytis ėmė. 
Dabar jie gere dažniau ir vi
sai nebeužkąsdatni, daugiau
sia tik popėrosai tarnavo, •— 
kol ir kalbų viens kito pradėjo 
nebegirdėti. Kiekvienas sau 
pasakojo opesnes savo gyveni-

taip smar-

kosios barzdos pjaukus. Jis 
šyptelėjo ir nulipdamas laip
tais žemyn kalbėjo raminančiu 
balsu: “Aš tuoj ,tuoj poni, ne
bijok tik viena sekunda ir 
anas bus sveikas”. Už poros 
minučių žydas sugrįžo nešinas 
pilnu praustuvu šalto vandens 
ir mažą bonkutę su kokiais lai 
lašais. Ponas viršininkas vos 
girdžiamai ištaręs žodį “reyizo- 
rius” vėl ėmė saldžiai knarkti 
ir tik tuomet, kai simpatinga-

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

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

štai mes čia vėf esame, 
kad suteikus jums didelę 

vertę už jūsų pinigus.
£ kad BŪTI TIKRAIS, KAI) KIEKVIENAS 

BUTŲ UŽGANĖDINTAS
Mes duosime KIEKVIENAM, kurie atlankys musų krautuvę, VIENĄ 
DOLJ’ER DYKAI art visų pirkinių, kuriuos pirkaite savo namams, 
int visų kambario miėros karpetų, kurie butų pagražinimu jūsų namų.

South Chicago, Illinois 
9041 So. Cemmercial Avė.

«Mn^llllll i linu RlĮiRii | ■

Calumet Carpet-Congoleum .Stores
Roseland; Illinois 

11336 Micbigan Avė. "
Me^ norime, kad jus pirktumėt ir sutaupytumėt T
Ir bandytume! ką nors laimėti musų antrame kontesto išpardavime 
Mes pradėjo viena savaitė prieš Padėkavonėa dieną 
Ir užbaigsime 20 dieną gruodžio, priesij Kalėdas * 
Mes teikiame dvidešimtį dovanų, kurie bus laimingesni jas gauti. 
Vieta, gražiausias Roselandas, pats distriktas auga sau. vienas.

ATEIKITE IR SEKITE KITUS ŽMONĖS IR PRISIDĖKIE PRIE MUSU ANTRO KONTE
STO IŠPARDAVIMO IR PADARYKITE SAVO ŽMONĄ LINKSMIA PER KALĖDAS.

štai jie yra — dovanų laimėtojai musų pirmame 
kontesto išpardavime 

Mrs.- Cannon ........... ................ .... ..........
Ideal Cafe ................. .......... ...................
Dr. Saxon ......  .'........................
Mr. Meikle ........................................... .
Mr. Kovtez ............... ........... ............
Mr. Kaupman ...... .......................... ......

1
2

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Select Gifts of Quality

Kaip Gali Sučėdyti Pinigus
Musų Kalėdų Kliubarf yra aprubežiuota^ tiktai dėl 125 ypa

tų. Yra paskirta. 50 Pąmų, 2b Radiolos, 25 Phonografai, 25 
deimantai parduoti už žemesnę kainą,, sučedinunt nuo $100 
iki $200. Z

Prie Pianų prisidedu didelis rinkinys Rolių, .šėpa, benvius 
ir apdangalus!

Seniaus pirkdavo kokias dėl suves, nebuvo didelio stieėdi- 
jimo. Ištirkite primiaųs, begu pirkaite tų. musų milžinišką 
tpeką pirkimo. 2 karlpdui Pienų ir dvi krautuvės, dalcidnu 
parduoti nationliai pagarsintus instrumentus už kainą daug že
mesnę, negu kitur. . .

Mes tikime, kad tokio pasiulijiino pigaus, be abejonės, ne
galite niekur rasti Suvienytose Valstijose.

įstojant i kliubą reikia tiktai įmokėti $5 rankpinigių už 
daiktą; likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖ LAIKRODĖLIU, DEIMANTŲ, PIANŲ, PliDNO- 
GRAFŲ, RADIO APARATŲ, REKORDŲ, PIANŲ IR ft()UŲ- 

3313 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St 
CHICAGO.

Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovanu
Dovdna M r. Chuplinski 
Dovana Mr. Bavlhoff ... 
Dovana M r. Rusi n ......
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana M r 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana 
Dovana

M r. Rolemsce ’. 
M r. Curtman . 
G. Macana ....
M r.
M r.

M r. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 

Ačiū

Gilmore .......
Tolen __
Pozna.........
Banven .......
Looson ...... .
Volet ....
Johnson .......
Martin .........
jiems ir meldžiame vėl prisidėti prie antro 

kontesto išpardavimo.

t
$50.00 Karpeta.s 
.. 18.00 Karpets 
.. 9.50 ‘ 
.. 7.95 
.. 7.95

7.95
... 7.95
... 7.95
.. 5.00
.. 5.00 ______
.. 5.00 Karpetas
.. 3.00 Karpeta.s 

Karpeta.s

Karpeta.s 
Karpeta.s 
Karpetas 
Karpeta.s 
Karpetas 
Karpetas 
Karpeta.s 
Karpetas

žiūrėkit

.4

3.00
3.00 Karpetas
3.00 Karpetas
3.00 Karpetas
3.00 Karpetas

Karpetas < 
Karpetas 
Karpetas

csonai
Karpetas

3.00
3.00
3.00

Šis kuponas vertas vieno dole
rio prie kiekvieno 
musų krautuvėje dėl 
rio mitros karpetų

Calumet Carpct 
Congoleum Stores

&

pirkinio 
kamba-

Vardas
Adresas ............        ,....

♦ Tiktai vienus kuponas bus priimtas 
nuo kiekvieno pirkėjo

1  ............ " i" ■ t J m

Ar jus galite vartoti vieną 
iš tą dirbtuvės sampelių

Binkį suteptas. Specialiai! Puikus, 
vertas $150 Wosted Wilton Karpe- 
tas, Francuziškos Wilton rųšies. Ap-

< siuvinėtas kraštais 9x12 pėdų specia
liai šiame ’išpar- • CČQC 7R 
davime ■ w
Vardas šio karpeto HEKATL, pada

rytas per Karagheusian Co.

štai yra bargenas kur inega- 
gali būti geresnio

Lakevvood Royal Wilton, geriausiai 
padarytas — DIRBTUVĖS SĄMPE- 
LtS •—Specjaiiaf! Puikus, vertas 
$100 karpetas, miera 9x12. Specialiai 
npkainuotas šiame ISfl
išpardavime
Ar jys galite lenktyniuoti 

su šituol •
The MASLAND-ARGONNE karpe- 
tas4 orlentalio gražumo, nuleisttį pa- 
ternų. Jei jums ręlkia vieno, atsi
minkite šitą: Jie yra penkiasdešimtis 
dolerių vertes, 9x12 pėdų didumo. 
Šiame išparda- COO
vime

Jute Velvet Laiptų Kerpėtai 
J a M ui cino 
tiktai

Padaryti geriausios rųšies karpetų 
audeklo; išmarginimas ir spalva yru 
kaip ir brangių karpetų ir tinku bile 
sienų dekoracijai.

20 dovanų ŠTAI ¥RA 20 dovanų
Musų Antrame Kontesto Išpardavime

Nepaprastos Vertės šiose
■ ■ ~ I ( *

2se Karpetų Krautuveie
Atsiminkite štai ką: Kad mes teikiame didelę garantijų nuo Calu- 
met Congoleum Krautuvių, jogei mes parduodame pigesnėmis kai
nomis Kaurus. _ Musų kainos kiekvieną dieną yrai pigesnes negu, 
kad jos yra skelbiamos kitur. Mes darome tą patikrinimą nuola
tiniu ir sistemačiu patikrinimu.
Jei jus pranešite mums, kad. musų kainos yra augštcsnėij tų pačių 
djenų, kaip kitur už tų pačių rųšj tavorų mes garantuojame, kad 
mes permainysimo kainų ir tuojau suteiksime jums tų progą< Šis 
išpardavimus yra demonstracija užkvietimo. Mes prašome iš kiek
vienų namų, kur sutaupymas yra reikalingas, atsiųsti vienų j musų 
krautuves. Mes darodysim, kad atsakantis tavoras/ negali būt pi
giau nupirktas, negu PA MUS!

Didžiausis bargenas kokj kas gali pa
siūlyti Jungtinėse Valstijose

PASTEBĖKITE MUSŲ GARANTUOTAS 
KARPETŲ KAINAS

Tiktai geros vertes tavoraizyra parduodami musų, abiejuose di- 
dŽiaUbiose karpetų kraulvęse, Sputh gidėje. Pirkite dabar ir
sutaupykit>->pinigŲ. Visas tavoras parduotas šiam? išpardavi
me, su biahitil įmokėjimu, bus palaikytas 60 dienų DYKAI.

CONGOLEUM KARPETAI
Biskutį įnesioti 

mjeros, $22 
Yra jų 50.

9xJ.(P/2 inieros. Jų 9x15
yra 50) Paprastai vertes.
$18. Kol rq 50 Kol ei p 75
jų yra M*w«wU jų yra W I.w

aiiero.s. Yru
K nl jų yra

$5.50

Tikri korkiniai Linoleum 
karpetai

Su kraštais. Tie kapelai kainuoja 
$19.90 olsely. Kol jų yra pusė karo 
aulas, miera C11
,9x12 už * * ' ■****

6x9 
tik 7 
parsi 
duos

Inlaid Linoleum
\ Keturkampis $1.10 

jardas J
Gerumas tų bus visą amžių. Ji^ yra padaryti 
jie yra labai gražus; kiti yra tilc efekto. ) 
Rimas patentų.

Mes daslatysimc bile kur iš abieju krautuvių. Musų krautuves bus atdaros laike šio išpardavimo iki 10 valandai Aakarr.

Spedale 
Vertė

i medžio efekto, 
Yra) didelis pasirin-

Tikri korkiniai Linoleum
‘i - karpetai

Mielą >2x12. Jei jųb galiae var
toti yieną. Dabar $13.95 
parsiduoda * •



NAUJIENOS, Chicago, m.

Revizija
(Tąsa nuo 5 pusi.)

nežinodama ir nesidomaudama 
kiek tenai trūksta, o kai visi 
išėjo prie revizijos, ji griebė
si rengti tinkamus revizoriaus 
vizitui pietus. Tarnaitė netik 
palei krautuves, bet ir virtu
vėj Inkste nelygina t lekajus 
smuklėj. Kuomet viską pri
rengė ir tinkamai pasipuošė 
abi Tnoteri, — paprašė poną 
revizorių prie pietų. Revizo
rius būdamas gerokai išalkęs 
noriai sutiko pertraukti darbą 
ir vikriai atsikėlęs nuėjo val
gomai in lydimas viršininko. 
Čia jį iš abiejų pusių apstojo 
moterėlės. Viena pylė į taure
lę gražųjį gėrimą, kitą —dar 
gražesnę sriubą ir abi prašė 
valgyti ir gerti. Pietus buvo 
8abai meilios moteriškos ran
kos padaryti. Smagiai bešne
kučiuojant ir išgeriant pradėjo 
ir temti. Visi tuomet nutarė, 
kad reviziją ryt užbaigs, nes 
ir “ponas revizorius esąs pa
vargęs“. — nepamiršo pridurtinepamir.šo pridurti 

“Tiesą reikia pasa
kyti, kad esu begalo pavar
gęs“ —zpradėjo atsidusęs revi
zorius. “Ketvirtoj vieptoj ir vis 
su ypatingais įgaliojimais, o 
žinotumėt kelionėj nė pailsėsi, 
kaip pridera nė niekur nieko. 
Be to kartu su revizijomis esu 
įgaliotas ir partijos reikalus 
atlikti. Kur busi, girdi, aplan
kyk skyrius, dvasią jų pakelk, 
dabar tokie jie sukliuvę, —na 
ir drožk pamokytus, jifk tai 
ir sveikatos ir galvosūkio pri- 
seina turėti. Bedieviai, kaip 
šiltinės bacilos veisiasi, kur 
nepažiūrėsi vis jų yra, iš pek
los sakau, jau rodos gi ir dar
buojamės ir ką. “Aha, teisy
bė, pons revizoriau, šit kad j r 
maniškis su tuo pirmininkavi
mu vietos skyriuje kiek pri
vargsta, kiek visokių nemalo
numų tenka iškentėti“ — atsi
dusus skundės viršininko žmo
na. “Kad ne slaptoji ir kuni
gai - visaip gal atsitiktų. O ir 
nariai, nors pražūk su jais. 
Dirba, plūkia jiems lyg juodas 
jautis ir vienus priekaištus te
gauna”. “Ką darysi” — per
traukė susigriaudinęs revizo
rius. “Nenueis tas veltui, žino 
tenai centre kad dirba, jei ne
dirbtų mums — butų senai bu
vęs išmestas iš vietos. Šitaip ar 
taip kalbėkim, ka jau gi iš
meta burnelę tai išmeta... Ži
noma, visi taip pat ne šven
tieji. Tas taip pat žinoma. Del 
to- mane ir siuntė, kaipo pas 
saviškį, bijojo, kad Jkoks be

dievis nepaskandintų, o paskui 
rėks, klyks vist} partiją, mur
zindami. Aš ne tam žmogus, 
kad nesupratus daabrtinės si
tuacijoj, arba šeimynos gyve
nimo. Saviškio, kad ir kaip 
ten nebūtų, vistiek neskandin- 
siu. Skundžia tik, bėda dabar, 
akis drasko tuoj. Dabar ir tris 
laiškus parašė, o visi su skun
domis. * Tokios tenai blevyz
gos, kad nežinau kaip ir pasa
kyti. Girdi, girtas ir girtas, 
vagia, suka1 ir apart klebonijos 
bei smuklės nieko daugiau ne
žino?’

Viršininkas su žmona jau ir at
sisveikino viso nesamo palin
kėję, o revizorius vis dar su 
mergele kalbos neužbaigia. Ir 
meilė, ir turtai, ir literatūra, ir 
viskas buvo jų iškalbėta, Galap 
net uždainavo gražuole 
pritardama:

“Oi tiesus vieškelėlis, 
Oi gražus vakarėlis, 
Ir mėnuo blizga ir ežerėlis 
Iš šliubo man važiuojant“.

Nežinia ur to nekaltai vir
pančio balselio užsiklausęs, ar 
padauginęs vakaro ašarėlių 
ponas revizorius pradėjo merk- hiiai iki pat namų galės pail- 
tis dažnai, žiovulio pagautas ir sėti.

norėdamas }>ėgo veždamas viršininko ne
ką praryti. Gimnazistė pastebė- laimę, o šioji nieko nematė, 
jus, kad ponas revizorius so-j Traukinys buvo jau atėjęs ir 
tus ir laimingas ' 
lovą, kurią i _ 
prirengė. Tenai vos tik revi
zorius atsigulė, ir užmigo iki 
ryto ncpa'busdamas. Rytą anks
ti pažadino jį sulig prašymo 
švelniai balsingas balselis., At
sikėlęs, atlikęs kas reik, sėdo
si prie arbatos ir paskui į dar
bą abu nuėjo. Revizija puikiai 
sekės, lik kai patikrino kasos 
knygą ir pasirodė, kad kasoj 
besama daugiau pinigų, abu 
viens į kitą pasižiurėjo šypteį 
rėjo. Viršininkas vienok spūs
terėjęs ranką revizorio nepa
miršo, ko buvo išmokintas iš 
amžino karališkų laikų poil
sio ir vikriai išėjo kokių tai 
knygų ieškoti, o revizorius nors 
trumpą, bet labai pamokinan
čią ir graudingą prakalbą tar
nautojams pašakč, kaip ant 
delno idčstydamas visus tėvy
nės reikalhvimus. Nepamiršo 
priminti, kad reik valdžios 
klausyti, reikia gerbti savo vir
šininkus, o visus gerus jų no
rus valdžia įvertisianti ir jei 
liksią kiek pinigų, pridesianti 
algos. Dabar laiko labai val
džia neturinti ir dėlto negalin
ti jų reikalų atsiminti, nes esą 
tėvynės reikalai pirmoj vietoj 
stovį neišspręsti dar. Viską tai 
pakakęs jis linktelėjo ir išėjo 
valgomajin. Čionai prie ne
tikro kiškio ir lokines, taip vik
riai slinko laikas, kad ir pava
karys vėl atėjo. Visi buvo jau

išsižiodamas tarsi

gitam

mylistų pilni, o ypač visų Vai- šęs į jų nepadorią žeminančią 
šinamas iš tikros širdies ponas valdžias aiitoritetą. kalbą. 
revizorius. amžįinafi nusigėręs panaudojęs visus savo gabu- 
pradėjo prašyt,i. kad skubotai mus ėmė įrodinėti, kad toks į- 
vežtų į stotį. Lukterėjus kiek' statymas i 
viršininko žmona įėjo ir prane- eksportui ir importui, 
še. kad arkliai jau pakinkyti tik krašto gerovei gali 
ir ponas revizorius ėmė rcng-s pabaręs, kad pirkliai 
tis kelionėn. Krikščioniškai at- nesupranta Įbdndrų 
sisvcikinęjs išėjo lydimas na- reikalų kas žin ko 
rniškių ir sėdos į ratus nudar- raudonas akis pradėjo
dėjo miestelio bruku 
Važiuojant revizorius nebega
lėjo kito galvoti, kaip tik apie 
minkštą ir šiltą pinuos klasės 
vagoną, kuriame laisvai ir. ra-

Geras širmelis vikriai

j paprašė jį į revizorius vėjo truputį prapus- 
specialiai dėl jo'tas, padedant vežikui išlipo iš 

ratų ir sunkiai nužingsniavęs f 
įlipo vagonan. Vagone sėdėjo 
pora matyt nesenai vedusių 
žmonių, vienas leitenantas ir 
kili riebus- žvilgančiomis pli
kėmis spekuliantai, kurie go
džiai rūkydami drūtus cigarus 
ginčijos rusų kalboj dėl vai- j 
džios paskutinio įstatymo lie
čiančio muito reikalus. Ponas 
revizorius neiškentė neįstmai-

Jis

Penktadiehis, Gr. 5, 1924
—■ .... * - -.

u . ,.zor.ius anlrą kartą griaudi n gai 
atsiduso, vyras sugriebęs už 
apykaklės ištiesė ant vagono 
grindų. Art imaiisiioįj stoty 

žandarai kas žin kam už ran
kų išsivedė poną revizorių pa
sikalbėti, o publika perėjo į 
kitą k upę.
revizorius 
viziją su 
mai’s.

nėra kenksmingas 
kad jis 
išeiti ir 
vis dar 
tėvynės 
išvertęs 
tampy- 

stotin. Ii kaklą. Gal ištyro oro įėjus 
šilti sigarų dūmai pavodijo ir 
kaip ten galėjo atsitikti, bet 
ponas revizorius atsikrankštė 
pažiaugčiojęs, atsikrankštė taip 
smarkiai, kad keista srovė iš 
jo burnos švirkštė tiesia j bal
tą gražiai dekaltuotą jaunutės 
damos ‘ krutinę. Iškarto 
visi nusigandę laukė tarkim^ fronte. Ir man lėšų mokslui tęs- 
kokio stebuklo, o tik kai rcvi-|ti nėra iš kur toliau. Man už

kas žin ko

Taip ir baigė ponas 
tos dienos savo rei- 
ypatingais įgalioji-

GERBIAMIEJI TAUTINIAI

Aš bėdos priversta mokslo 
kreipiuosi Į savo mylimuosius 
tautiečius. Aš teturiu vieną ser
gančią motiną ir kuri darbo ne
gali’dirbti; tėvas žuvo rusų

mokslą išmoka Direktorius, o 
pragyventi nėra iš kur, todėl 
prašyčiau mielų tautiečių ko
kios nors pagalbos riors į mene
sį 4 dol. Už tai aš Tamstai bu
siu labai dėkinga ir savo širdy 
padiegsiu dėkingumą iki savo 
gyvos galvos. Aš einu 15 metus. 
Ir man mokslas eina gerai, bet 
nėra lėšų.

Mano antrašas:
Sodos miestas 
Mažeikių apskritis 
Valsčiaus gatve No. 2.

S. Stančikai^.

ALPA Malt Eitract
Su Bohemian 

! importuotais a- 
. piniais ir gela- 
; tina, 1 setas 

$1.00. 1 tuz. se- 
į tų, $10.50. Pa- 
I bandykit šį svei- 
t ką ir mistingą 
į gėrimą. Prašy- 
į kit jūsų groser-

I - Į ......... ■■■■—. . .1 . . ■

Phone Lafayctte 3868
Dr. P. L. Chadovich

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

Mes dastatomo, j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

i

A. F. CZESNA
MAUDYNES

A ARTIklII A|X vk^“: 4 An I IhULAIn“^
Strėnų Skaudėjimas

Nepraleiskite be gydymo
Tai stimuliuojantis efektas kur 
Sloan’s veikia į cirkuliaciją, 
kuri greitai veikia i skausmą ir 
tuojau jį prašalina. Užtepkite 
švelniai — be trinimo. Jos ne
nudažys. Kol jus dasiprotesite 
jūsų strėnų skaudėjimas pra
eis. Pas visus aptiekorius — 
85 centai.

♦ t

Sloan’c T
— Prašalina skausmą!

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sietines vftnas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

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

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

Atdara dienomis ir naktimis.

Kožnas asmuo, kuris daug ar mažai siunčia į Lietuvą pinigų tu
rėtų prisilaikyti šių artikulų dėl savo naudos ar šavo giminių ir 
visų lietuvių.
GREITUMAS: . Naujienų telegramomis pinigai yra išmokami 
Lietuvoje į 4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicagos. Telegra
mos išeina iš Naujienų raštines beveik kasdieną ir niekuomet ne
užtenka ilgiau kaip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pinigai yra išmokami Lietuvoje' į 20 iki 30 dienų nuo priėmimo. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SAUGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidą Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba grą
žinti atgal siuntėjui. Jei adresantas — paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar dėl kitokių priežasčių nesurastas, pinigai 
yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.
PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau
sias dėl visų: Chicagos gyventojai gali pribut asmeniškai j Nau
jienų raštynę dieną, vakarais ar nedėliomis, arba į bile vieną arti
miausią, skyrių; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prisiųsti pinigus dėl persiuntimo Lietuvon. Gautus paštu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojaus. Didesnio patogumo negali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoja tiktai 50 centų už 
kožną siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo. Kitur už to
kias pat telegramas reikia mokėti 4 iki 6 dolerių. Naujienų pašto 
perlaidos, čekiai ir drafiai yra dvigubai nupiginti negu' buvo 
metai laiko atgal. Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias.
Del greitumo ir pigumo siųskit telegramomis ir nemo- 
kėkit brangiau kaip 50 ceittų.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Phone Lafavettc 6147

LIETUVIŠKA APTIEKI
Antanina Zimmerman, 

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Spcciąliškumas išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran- 
cijos ir kitų šalių.
Illlllllf llf''llllllt -llt- .. . . .

Shell

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbandimui

1924

Puikų, 
rėmai pagra
žina veidų. , 
Nesiųskite nei cento aa iu» . » - jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN.

• Ritholz Spectacle Co., Dept. F.L. 201 
1462-61 66 W. Madison St., Chicago, III

Ataiųskito man porų akinių <lel 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man Jia patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, afi auRrųžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas ............................ Amžius....,  ....
Pašto Ofisas ..1.............
Gatvė ir numeris .....
Bok No .......... R F D

State I

NESIŲSKITE PINIGŲ
AS nepriimsiu nei vie- 

no cento kol J\ih nebusite 
užfranfidintas. A8 garan- 
tuoju tikrų pritaikymų, ar 
ha nerokuosiu jums nieko. 

A S pertikrinau daugiau 
kaip 200.000 vyrų ir mo-toru, kad ^mano dideli "True Vision’4 akiniai, su 
gražiais she]l rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos ju«u 
akis, prašalina akių nuovargi ir galvos skaudėji
mų. AS tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
sų ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai Ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite ekaityti, siūti, 
aiSkini matyti toli arba arti, dienos Šviesoje ar 
prie liampoa.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir nakt\j jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tnį nereikės 
mokėti. Pabandykite jųoA DABAR — flia SIUN
ČIAMI DYKAI. Iftbanaykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iikaSČiais. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų!
' Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

M

ŠTAI YRA NAUJIENŲ PINIGŲ KURSAS

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

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

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

Telephone Lafayett* 454S l

50 litu
100 lity
200 lity
300 lity
400 lity

“Ot tai šėtoniški liežuviai, a, 
o kas tokie — ar negalima?..“ 
—sukriokė dar nuo pirmojo 
baliaus apygirtis* viršininkus. 
“Velniai juos žin, rodos kiek 
girdėjau, koks tai iš vietinių, 
įgaliotinis, pirmininkas ar 
kaip ten jį”— numojo revizo
rius ranka ir ėmusi gerti alų. 
“Įsakyta tarnautojus ištardyti, 
žiūrėsime. Nieko, nieko, bet 
vistik žinot kad ir ką darai 
žmogus reik gudriau, slaptin- 
giau, vienu žodžiu, kad ir 
lapė ndlotų“. /‘Taigi, anot 
tamstos, prakeikti laikai, kad 
net ir sienos girdi”, aiškino 
viršininkas iš visos širdies pa
kėlęs taurelę. Išgėrus ponas 
revizorius dar ilgai ir jautriai 
kalbėjo apie aukštose vvietose 
sėdinčių valdininkų atsakomin- 
gumą ir jų vargus, kol nepri
ėjo gerokai įsigėrę prie 
kasdieninės “poėzijos”, kaip 
tai —meile, apsivedimas ir ap- 
sivedusio įvairus gyvenimas.

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

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą. #

Taipgi gjMome su pąsisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

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

Gydymo Biuras

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

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 00&6 
Atliekamė visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą. 1
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

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

<

600 itu 
700 lity 
800 lity 
900 litu 

1000 lity 
2000 lity 
3000 lity 
4000 lity 
5000 litu 

10000 lity

Pašto perlaidomis išmokami 
j —30 dientj 

, $ 5.75 į 
10.75 
21.00

. 31.25 
41.50 
51.75 
62.00 
72.25 
82.50
92.75 

103.00 
205.50
308.00 <

; 410.50 
513.00

' 1020.00

Telegramomis išmokami 
4—10 d’enų 

$ 6.25
11.25
21.50 
31.75
42.00 
52.25
62.50 
72.75
83.00 p
93.25 

103.50 
206.00 
308.50 
411.00 
513.50

1020.50

4-

i -

Tamstos vaistai yra kaip

ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

Jame* Pearson, 
Box 192. Draminond, WU.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

) Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Town oi 
Lake

t

' i

Prie šio kurso nereikia nieko daugiau primokėti. Lietuvoje išmo
kami be jokių atrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. HalstedSt, Ghic

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
i ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon 

. G. Benešios 
1616 W. 47th Street



Penktadienis, Cr. 1921

CHICAGOS 
ŽiNIOS

Kuriasi Lietuviu Teatras AtsilyginsiąNaujas ūkio produktų 
maitotas

212 žmonių mirė nuo 
munšaino Į kokj vakarą nenueisi, veik

Jis bus prie 15 ir Racine 
gatvių.

Avė.

Prezidentas Cooledge va
kar lankėsi Chicagoje

ūkio

Aplankė gyvulių parodą

Sužinota, kad naujas 
produktų marketas, kuris dabar 
yra So. Water gatvėj, bus per- du žmonės: 
keltas į apielinkę 15 ir Racine 
Avė. gatvių. Ten jau perkama

šiemet tiesioginiai nuo mun
šaino mirė jau 212 žmonių, ne
skaitant tų, o jų yra daug dau
giau, kurie mirė netiesioginiai.

Užvakar nuo munšaino mirė 
Adam Swartz, 55 

m., 308 So. Morgan $t., kuris 
pasimirė savo namuose ir L.

Vakar prezidentas Coolid^e 
lankėsi Chicagoje. Jis apsilankė 
čia ne laikyti kokią politinę pra
kalbą, bet pažiūrėti dabar laiko
mos gyvulių skerdyklų pavilione 
didelės metines gyvulių paro-

yra žemė ir daromi projektai bu-', Terry Ragan, 6318 Lowe Avė., 
simam marketui. Turgavietė už- kuris mirė ligoninėj.
imsianti 14 Place ir 15 gatvę! Charles Palmer> tiItų farema_ 
nuo Morgan iki Račine gatvių irlnas> pasimirė nuo apsideginimo. 
dalį blue Island Avė. Prie Blue (jjg liuverį§ kerosininę lempą ant 
Island gatvės busiąs pabudavo- 
tas ccntralinis sindikato namas, 
o kitose gatvėse bus sankrovos 
— viso 240 sankrovų. Centrali- 
nis namas bus 20 augštų, o san
krovos bus sutalpintos į 166 tru
mus. Finansavimą ir budavoji- 
mą ves tam tikras bankininkų ’ 
sindikatas ir manoma, bus išlei
sti bonai sumoje $14,000,000. 
Gatvės ir elės busiančios žymiai 
praplėstos. Budavojimo dabar 
jau neužilgo prasidėsiąs.

Pirmiau buvo manyta marke-
tą steigti prie Ashland Avė. ir Darbininkų Namo Bendrovės šė- 

>31 gatvių. Bet dabar manoma rininkų priešmetinis susirinki- 
tenv ar kurioj kitoj parankioj mas. Jis buvo sušauktas atviru- 
vietoj, jei parankesnę vietą bus temis, šėrininkų atsilankė vi-

Iš valdybos raportų

Pirmadieny, gruodžio 1 d
Mildos svet.\ įvyko Chicagos kiekviename randi Dramatiško 
teatro mylėtojų ir vaidylų bei Ratelio narius darbuojantis sve- 
vaidylaičių susirinkimas. Pla-rimuose parengimuose. Jau bu
čiai apkalbėjus prieita prie iš-lvo pradėta kalbėti, kad Drama- 
vedimo, kad Chicagoje yra rei- tiškas Ratelis “užvertė kojas.” 
kalingas nuolatinis lietuvių te
atras. J. Vaičkus, kuris su sa- 
zo artistais randasi Chicagoj, 
lačiai išdėstė galimybę ir lai

ką, kuris jau pilnai pribren-

Sužinojo IDramatiško Ratelio 
nariai, pasiuntė krivulę ir kaip 
vienas susirinko. Svarstyti są.- 
vo reikalus neužsimoka, nes jųjų 
nėra; yra tik, kad pateikti chi- 
cagiečiams ką nors naujo, gero 
ir taip, kad kiekvienas, kol jis 
gyvas atsimintų, kad yra buvęs

J. Puidokas
Wni Dombrauskas
A. J. Zalatorius /
Jos Baldamas z
Stanley Stanevich
J. P. Evaldas
Jonas ir Rozalija Ma- 

žtlauskai
Jos. Antanaitis
John Rakauskai

18.00 kandidatą Andrijauską vice-pir- 
18.00 inįninku.
10.00
10.00
104)0
10.00

10.00
6.00

10.00

lovos, ant kurios jis gulėjo. Jis 
taipjau buvęs girtas.

Prezidentas su savo žmona 
atvyko paprastu ' įpiegamuoju 
vagonu, o ne specialiniu vagonu, 
kuriais paprastai prezidentai va
žinėja. Jis važiavo kaip ir visi 
kiti pasažięriai, gulėjo ir valgė 
kartu su jais; tuo pat budu jis 
gryžta atgal Washingtonan. Taip 
prezidentai nevažinėjo nuo 
Jeffersono laikų, bet jis tikisi 
tuo savo ekonomingumu sutau
panti valstybei nemažai pinigų 
(prezidentui kelionėms yra ski
riama $25,000 į metus). Ąut ___ __ v
vienos šios kelionės jis tikisi ga|jma rastį, busią įsteigti tik dūriniai. __ ___v__ ___ F---c
taupinti $1,700, kuriuos butų paįyg didieji sandeliai, bet ne pasirodė, kad j bendrovės iždą
reikėję užmokėti už specialinj sankrovos> įplaukė keletą šimtų dolerių. IŠ-
vagoną.

Atvyko prezidentas Į Chicago 
dar ptt'ieš 9 vai. ryto. Iš stoties 
jis nuvyko į Drake hotelį, kur 
pasilsėjo .iv pasimatė su nieku- 
riais savo draugais. Kaip 4 vai. 
po piet jis atvyko į gyvulių pa
rodą ir su pertraukomis pasili
ko ten iki vakaro. Kaip 9:45 v. 
vak. jis išvyko atgal į Washing- 
tona. Būdamas parodoje jis pa
sakė fermeriams, kuriems -pasi
rodyti ir atvyko trumpą prakal-

Lietuvių Rate'iuose
Roselaud

Namo B-vės šėrininkų 
susirinkimas.

Gruodžio 1 d. įvyko Lietuvių

'' k įplaukė keletą šimltų dolerių. 1^- 
. rinkti naujieji direktoriai ir se-

t • ■ *• * ‘ '

■'1!

Koretz nuteistas kalėjimai] 
g peše Įninkąs, kuris išviliojo iš 

negudrių žmonių apie $2,01),- 
000, gavo nuo 1 iki 10 metų 
kalėjimo.

Vakar kriminaliame teisme 
teisėjas Ilopkins neteise špešeb 
ninką Leo Koretz, kuris- per ke
liolika metll iš pasiturinčių, bet 
godžiu turėti dar daugiau pini
gų išviliojo virš $2,000,000, nuo 
vienų iki dešimties metų kalėji
mam Koretz bu§ pasiųstas Jo- 
liet kalėjimam Bylos nagrinėji
mo nebuvo, kadangi Koretz pri
sipažino prie visų kaltinimų ir 
bylos nagrinėjimą padarė nerei
kalingu. Kalėjiman jis busiąs 
išgabentas už dienos, kitos.

KELIAUJA LIETUVON.

Sekretorium tapo išrinkta 
Mareijonaitė. Kiti valdybos na
riai liko senieji: finansų sekre
torius Staniulis, iždininkas V. 
Briedis, organizatorius Bračiu- 
lis, ligonių lankytojai — KJas- 
tauskas ir Bračiulis.

Bet įvyko ir vienas visai neti
kėtas dalykas: daktaru-kvotėju 
liko išrinktas Dr. Graičiunas. Jį 
turbut išrinko tavorščių balsai, 
nes jis apėjęs visas stacijas ir 
niekur sau vietos neradęs, o ir 
nelabai kam jo pageidaujant, 
jis'dabar padarė paskutinį eta
pą ir pradėjo šlietis prie maks- 
viškių, kurie nors pakampiais iš 
jo ir juokiasi, bet bent j akis 
jam nieko nesako.

Prieš ir po susirinkimo dauge
lis narių apsilankė ir Lietuvos 
našlaičių naudai surengtame ba
zalte, kuris dabar yra laikomas 
tame pačiame name.

—Senas Tautietis.

Našlaičiu Bazaras
Dar liko dvi bazaro dienos. 

Našlaičių rankdarbiai sparčiai 
parsiduoda; daug gražių daly
kėlių^ yra suaukota. Kiekvie
nas atsilankęs nusiperka ką- 
nors našlaičių padarytą, nes 
ai yra labai puikus dalykėliai 

kam nors įteikti kaipo Kalėdų 
dovanėlę. Koncertas gal būt 
įvyks, jeigu mokytojas gerb. 
P. Sarpalius pasveiks, nes te
ko girdėti, kad yra apsirgęs. 
Jeigu koncertas ir negalėtų 
įvykti, bet bazaras bus, šiandie 
prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki 10 v. vak. Kviečiame visus 
atsilankyti ir nusipirkti kokį 
nors dalykėlį ir kartu sušelpti 
Vilniaus ir Kauno našlaičius.

—M.

P-lė Tandžiulytė nurodė, kad 
Lietuvoje teatras užgimė pa- , 
našiu budu. Susitvėrė organi- matęs vaidinimu Dramatiško 

iš kurios išsivystė ne- batelio. Sekmadieny, grtiodžio 
.nv bvu L upvui, ku- d., Meldažio svetainėj Drama-
riais džiaugiasi Lietuvos liau- ^škas Ratelis paklos dvi juokin- 

jgiausias komedijas. Jas maty
damas, nors ir horinčiam su šiuo 
pasauliu skirties, reikės netik 
juoktis, bet ir verkti. ' 

I “Uošvė į namus — tylos ne
bus” tai veikalas, kuris ihokina 
kaip merginos gali į savo kilpas 
pagauti, turtingus vyrus. O kaip 
mylėti vienas kitą ir gražiai ir 
laimingai gyvent, tai galės tik 
tie, kurie uošvės pamokinimus 
gildės. Ši, nuo Krosnos cilto 
uošvė žada net panaikinti “di- 
vorsus.”

“Ponas Dauganoris” yra mo
kytojas, kaip tapti turtingu. Ir 
jis parodo savo originalų būdą 

usirinkimas įvvks pirmadienio į, paskui jam bėdų būna.
v - Mildos pamoka wedušiems ir

Dabar yrą atdari! nevedusįęms pasižiūrėti į musų valdyba sekamiems metams.
dėl kiek-l?^en^a P’Pasijuokti iŠ vaizde- Komunistai buvo sukvietę vi- 

į ' lio, paruošto iš LLietuvos gyvo- sus savo tavoriščius ir nors Mi- 
nimo‘ ; ’ A' Mzara visaip vartė konstitudiją ir

šiems vėikalarilš vaidinti Dra- skaito ją visomis pusėmis:— ir

zacija
>ik teatras, bet ir opera

dis. ,.; ■
Atsirado šios organizacijos 

patrijotų, kurie net po penki
nę paklojo pradžiai, nors nie
kas nereikalavo pinigų, nes tik 
buvo diskusijos. Iš 35 žmonių 
susirašė 26 nariai. Tarpe dau
gelio radosi p-ia Petronėlė Mil- 
ler, p. Pelekas, p-ia Sadauskie
nė, p-ia Gulbinienė, p. Jankus 
ir kiti.

Iš penkių nominuotųjų var
dų, prieihė rekomenduotąjį p.

I Vaičkaus yardą: -'“Amerikos 
i Lietuvių Kūrėjų Sąjunga.” Už

,į paduota 1b balsų. Sekdamas 
‘Am. Liet. Kūrėjų Sąjungos” 

. ........ ,
vakare, gruodžio 8d., Mildos pamoka ^edusiems ir
svetainėje

. . v. lii^i direktoriai turčš neužilgo vartai j šią sąjungai rys žmones iiutrosKo susirinkimą, kurie išrinks iš sa-i /jeiio dailės^ mylėtojo; Vertėtų 
vo tarpo valdybą. ^Išrinkta nė- su įju<J bareliu susipažinti vi- 111

nuo gaso vizijos komisija ir koresponden
tas. ;
bendrovės naudai, jiiorni rupiu-1 dailę. Jei visi vaidylos sueis 
tis pavesta konisiijai. 'T " J 
pasiųsti laiškus draugijoms su 
pakvietimu, kad jos paragintą 
savo narius skaitlingai atsilan
kyti ant bendrovės metinio su
sirinkimo. Kontrolės komisija 

x . - jau pradėjo rinkti knygutes nuo
visi buvo perdaug girti, kad už- gerų pardavėjų, ji stropiai ren- 
uosti išbėgantį iš pervados ga- giasi prie paganninim,o metinio 
sa. raporto. Jau bendrovė įsigijo

Policiją pašaukė kaimynai. saugiąją šėpą, nutarta ją per- 
Jie sako, kad žuvusių bute v L muliavąti; .tas nimbas opuvesta 
suomet būdavo daug triukšmo, atlikti 
o čia urnai viskas patylo. 
jiems pasirodė nužiurėtina ir jie 
pašaukė policiją ištirti priežastį

. X siems vaidyioms, kad galima

M. J. DAMIJONAITIS PIRMI
NINKAS SLA. 36 KUOPOS.

Pereitą trečiadienį Raymioncj 
Chapely įvyko SLA. 36 kuopos 
priešmetinis sūsirinkimas, kuria 
me tarp kitko buvo renkaina ir

z C J . >

Nutarta surengti vakarą butų lengviau plėtoti ir vystyti mątiško Batelio režisorius p. iš pradžios ir pabaigos, ir iš kai-

Namuose prie 1027 Cullerton 
Avė., policija rado nutroškusius 
ųuo gaso Mrs. 'Alice Thorne, 40 
m., George Mickas, 38 m., ir Ed 
Fields, 60 m. iš Indiana. Rasta 
iv 6 tuščias munšaino bonkas. 
Gaso krosnis atsikabino, bet jie

Sa n kūnas suėmė visus scenos 
“senius?’ žmonės myli juokusNutarto tada bus galima iš jų reika-

au lnuti daug įidesnių vaisių, ku. irc>veikalus, kuriuos vaidina pa- 
rių visi pageidauja, ši organi- vaidylos. Dramatiškas Ra- 

■J galės palaikyti mokyk- \elis duos dvigubą programą, 
lą, kuri išvystys profesionalus. chicagiečiamjs atsiteisti už 

negalės užmesti, apsileidimą. Nors jie visvien 
ką daro; dirbo, bet nesavo vardu. Jie ža

da dabar pasidarbuoti, kad tuom 
užgana padaryti.

zaciją

Tada nieks 
kad lietuviai nežino 
kad atsakančiai nesuvaidina 
gerus veikalus ir t. p. —Rep.

Saulius.

šerininkams.patiems 
-pas Planai jau pagaminti, tik d^r 

neatsiimti, nuo archRektoriaus.
Susirinkimas buvo ramus, iš

keltus klausimus svarstė rimtai.

M. VALANIUS VAŽIUOJA AP
LANKYT VAIKŲ.

M. Valanius, kurs per dvi su 
viršum savaites lankėsi į krimi- 
nalj teismą, sekdamas savo sū
naus ir dukters bylą, apleidžia 
šiandien Chicagą ir išvažiuoja į 
Normai, III. pasimatyti su kitais 
savo vaikais. Ten yra jo sūnūs 
Adolfas ir duktė Katerina. Abu 
gyvena prieglaudoj ir lankosi 
High School. Savo vaikais jis

Juozas Samuilis ir jo moteris, džiaugiasi ir tikisi, kad iš jų iš- 
Oną, kurie išgyveno Amerikoje eis geri žmonės.
14 metų, trečiadieny, gruodžio
3 d., apleido Chicagą. 
liauja Lietuvon, kad ten~apsigy- kareivių namuose, 
venti.

J. Samuilis per keturis metus 
dirbo prie . “Naujienų,” kaipo 
“Naujienų^ bendrovės namo ir 
spaustuvės sargas. Jis gerai 
sergėjo “Naujienas,” tai bus ge
ras iš jo sargas ir Lietuvoje.

Jis keliauja Į savo tėvyškę į 
Kelmę> Uulių parapiją. Visi 
naujieniečiai jam! palinkėjo lai
mingos kelionės ir linksmo gy 
veninio Lietuvoje. * —Rep.

Nuolatinė M. Valaniaus gyve- 
Jje ke- nimo vieta yra Mihvaukee, Wis. 

Jis norėtų, 
kad ir jo duktė Oną, kurią užva
kar jury išteisėjo, važiuotų su 

juom. -—G.

Cicero gyventojus išgąsdino 
vilkas, kuris pabėgo iš Ponde- 
lik, 5037 W. 23 St., Cicero, kie
mo. Jis buk sukandžiojęs keič
ią žmonių, bet lų žmonių ne
surandama. Vilkas suimtas,
bet Pondelik, kuris už vilką ga- čiuose. \
vo .lavonų, busiąs nubaustas. L. D. N. B. Korespondnetas,

Tarp diicagiečiŲ > Perka kėdės Auditorijai
Vietinis dainininkas, p. Stogis 

šiomis dienomis kartu su Ukrai- j 
niečių trupa, dainuos Iceletsj sa
vaičių Balaban and 1___  __

Jau pirmiau buvo paskelbta 
nemažai pavardžių žmonių, kurio 

____________ Katz teat-1 Vra Pirkę kėdžių budavojamai 
Daug dar yra ir iš šėrininkų, ku- 1>u°se, Chicagoj, būtent : Chica- pietnviu Auditorijai Jų pradė- 
rie nenori nenuaž padirbėti labui 
bendrovės; vis tai kitiems palie
ka, kad rūpintųsi, bet patys ap
simetę tinginio liga sako, kad 

bemokame. Galima pasakyti, 
kad nė vienas atsakančiai nemo
ka, bet ant kiek supranta ben
drovės reikalus, ant tiek ir tvai
ko, o bedirbdami joje dar dau
giau pramoks. Taigi reikia bū
ti drąšiemįs, kokį darbo kad ir pradėjo sakyti prakalbas, dakta- 
nemoki atliktį, vistiek apsiimki- rai ėmė dainuoti, o bolševikėliai 
te, o bedirbdami ir išmoksite, griebiasi pastarųjų profesijos. 
Tuomi padarysite bendrovei Kai. kam taš atrodys gal juokin- 
naudą ir patys sau. Patariu ga, bet tai faktas, 
skaitlingai atsilankyti ant męti-1 * *
nio šėrininkų susirinkimo. Jame' Nesenai Vilniaus Vadavimo 
sužinosite ką bendrovė nuveikė Komitetas gavo paliudymą nuo 
per šiuos metus ir ką ji mano kun> Tumo, kad aukos, kurias < 
veikti sekantiems metams. At- surinko ir pasiuntė minimas ko- i 
vilutės nebus siuntinėjamos to- miteta^ jau priimtos. • Tai pagir-; 
dėl, kad pasidarė ;
du, o sukviesti daugiau Šėrinin
kų negali ir su atvirutėmis, kaip nės paramos, 
ir be atviručių. Kada bendrovės1 Įdomu kada Chicagos sanda- 
šėrininkų susirinkimas įvyks bus iečiai paskelbs atskaitą aukų 
pranešta per laikraščius, todėl žinias surinko šįmet
tėmykite pranešimus laikraš-

go, Tivoli, Riviera, Central Park (tas I?eras darbas rado daugiau 
ir kituose. P-as' Stogis pasta- ir štai Lietuvių Auditori- 
l’UOju laiku daug dirba savo bal
so tobulinimui. t

Chicagos lietuvių kolonija, 
paprastai, duoda pavyzdžius ki
toms lietuvių kolonijoms. Da
bar ve kas čia dedasi. Artistai

jos B-vės sekretorius J. P.. Eval
das pridavė dar ilgą sąrašą au
kojusių, ir tai gana stambias su- 
mhs, nupirkimui kėdžių Audito
rijai:

Be jau pirmįiau paskelbtų au
kotojų, aukojo nupirkimui kėd
žių:

Jonas Jokitbauskas
Dr. A. L. Yuška

itinejamos to- miteta^, 
perdaug išlni- tinas V. V. Komiteto darbas. Jis 

užsitarnauja karštos visuome-

rėš ir dešinės, bet vistiek pralai
mėjo viename svarbiame dalyke; 
pirmininku tapo išrinktas ne jų 
žmogus. Juo išrinktas senįas S. 
L. A. darbuotojas, kartą buvęs 
SLA. centro preziddntu, M. J. 
Damijonaitis. Komunistams 
tas baisiai nepatiko ir jie darė 
viską, kad rinkimus panaikinus, 
susinešė visas ^konstitucijas ir 
visaip jas gniaužė, bet vistiek 
nieko nepešė ir rinkimus reikė-1
o pripažinti teisėtais. Tik tiek • 

jie atsiekė, kad įprašė palikti jų

AI^T^N^S 8TVLGA
Mirė gruo<Uio 3, 1924, 12:30 
dienų. 47'nrčtą rane
vedęs. Kilo iš Kauno rady
bos, Taųragčr apskr.,Vainu- 
to parapijos,’Kiviliii kaimo. 
Amej'rkojL išgyveno', 3(1 metų. 
LikoL.dideHamo miliudime 4 
seseris, Ttifnfcžemė, .1. J. 
Weitel. O. Norkienė ir Domi
cėlė Norkieu^^jr šįogėriai. Du 
broliu: Vincentų ir Juozapų 
ir pusbroli . Petitu Katauskų. 
Kūnas pašarvotas • 4510 So. 
Hmnitage- Ave-Z; Laidotuvės 
įvyl^s subtitoė . gruodžio 6 iš 
namu, 8 vul*. bus atlydėtas į 
šv. Kryčius bažnyčių, kurioj 
įvyks*/ gedulingos pamaldos 
užj velionio sielų. Po pamaldų 

' bus nu’ydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gini’nes draugus 
ir pažystamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę seseris, švogeriai, 
broliai ir pusbrolis,

LaidotuVėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis,

JUSTINA PRINCING
po tėvais Jarušiuniutč

Persiskyrė su £iuofa Pasau
liu Gruodžio 1-iną d., 1924 m. 
palikdama savo vyrą Jurgį. 
Paėjo iš Šeduvos parapijos, Me- 
dikunų kaimo, Amerikoje išgy
veno 25 metu... Laidotuves at
bus Bubatejc Gruodžio 6 d., iš 
namų 200J So. St.-ing Št. j 
Apvaizdos Dievo Bažnyčią iš 
ten į 5}v. Kazimiero Kapines. 
Visus gimines ir pažystamus 
meldžiame dalyvauti laidotu
vėse.

Pasilieku vyras Jurgis.
Prie pagrabo patarnauja gra

bo rius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

$5.00
21.25

kur 
pas 
Au- 
kad

JONAS PILKIS
Mirė gruodžio 1 d., 1921, su
laukę? 26 medų amžiaus, 
Kankakee, UI. ligonbutyj. 
Tipinis nėra žinomas iš 
paeina. Kūnas randasi 
Chas. Makutėnas, 3-161 
burn Avė. Geistina butų, 
atsišauktų giminės ar pažįs
tami. Laidotuvės atsibus gruo
džio 6d., 12 vai. iš aukščiau 
minėto antrašo į Lietuvė 
Tautiškas kapines.

Chas. Makutėnas, 
Tol. Bbulevard 6541

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

3327 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

JIEVA ŽELVIS

po tėvais Petraičiutė
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gruodžio 3 d., 1924 m', Šv. Mari
jos ligonbutyj. Paliko dideliam 
nubudime Joną Želvį, taipat pa
liko viena augintinę Josephiną 
7 metų, taipat paliko labai nu
budusius Kazimierą ir nioterj 
Amerikoj. Turėjo amžiaus 39 
metus. Amerikoj pragyveno 
apie 12 metų. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėd., Telšių apskr., 
Padvarių kaimo. Laidotuves 
įvyks Gruodžio 6 d., 8 vai. iš 
namų 10914 Edbrookc Avė., 
Roseland, III. j Visų šv. Bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
Kapines.

Užkviečiam 
pažystamus 
vese.

Nubudę:
Vyras 
brolis ■

Laidotuvėms patarnauja gra
belius A. Masalskis. Telefonus 
Boulevard 4139.

visus /gimines ir 
dalyvauti laidotu- 

i

Jonau želviu. ir 
Kazimieras želviu.

4

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

THE GETVT1M

Kaina $60uū°

O

ra

Morrison viešbuty, laike puotos ‘ 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimui.

■—Senis.

H IT HARpER.SlS: 
H0W DOVOU 
EXPECT TO KILLts 
THEM THĄT n o

V 
c>

STEADV.MOW.MILN* 
STEa-a-a-DYf. [

B RE A K IN 
THE. CFč’

FaSi ,1 RLCKOM " KILLED 
[----A'l iO! n*. ‘I t ’*T‘

yes}--AND TROSE ON 
(jjį) lu 'CHE VLV WĮ R W ILL. 
o UCJ ikiA- -|Lu T/VT'A IBRING tKetoTal.

CLOSC TOJ

Tuomi padaryai didelį smagumu 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinCJI ir 
greičiau galėsi paradyti laiiką ar 
ką kitą, negu ru ranka. Geriau 
šia, parankiausia ir dalikatniauiia 
marinėlė au lietuvi Ikomin raid*mUi pasaulyje. Galimi Ir angliąkai 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted gfi\ 

Chliėago, !U
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Pranešimai PRANEŠIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

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-1 
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie-! 
na — pranešimai talpinami dykai, j 
antra :— pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, I 
kliubų, choru ir ratelių sekamais! 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komit. 
rengiant paskaitas, 
sinius susirinkimus fr apvaikščioji-; 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra-' 
nešimai talpinami tik du kartu tuo’ 
pačiu reikalu.

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

4. Už apmokamus pranešimus 1 *'al
reikia mokėti 70 centų už colį ar- . . -
ha dalį vienai dienai. Skaitlius die- bės svet., ( įcero, III. 
nų ir colių neaprubežiuojamas. 1 vai. vak. F ...

5. Apie kreditą reikia tartis su Koncerto šokiai iki vėlumui naktį.
Naujienų administracija. 1 Kviečia L. K. M. Chočas.

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

Chicagos Komitetas Liet. Naš
laičiams šelpti rengiu įvairų ba- 
zarą gruodžio 1924 m. 4, 5 i 
6 Raymond Chapel, 816 \V. 31 __

. . , Meldžiame paaukauti ką nors dėl 
komitetų susirinkhnus;. bazaro, kaip lai: rankdarbius,'ną- 
ikiutas, prakalbas, ^ nui- inie guminius valgius ir 11. Visas 

pelnas skiriamas sušelpimui Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus 

Rengimo Komisija. 
• .........

JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ
Rengia Didelį \ Koncertą, Subatoj, 

Gruodžio 6, 1924 m., Meldažio salėj, 
2242 VV. 23 Place. Pradžia 8 vai. v. 
Tėmykit apgarsinimą Naujienose, Su- 

numery.

iri
St.i

Simano Daukanto Draugija laikys 
savo priešmetinį susirinkimą nedė- 
lioį, gruodžio 7 d., 1 zval. po pie
tų, Mark Whitc Sųuare svetainėj, 
29-tos ii- So. Halsted gt. Malonėki
te pribūti ant šio susirinkimo, nes 
yra svarbus. Kurie esate pripildę 
aplikacijas, tai meldžiu prioųti dėl 
įstojimo į draugiją.

P. Kenutis, nut. rast.

kuoposRoseland. — S.L. A. 139 
priešmetinis susirinkimas 
subatoj, gruodžio 6 d., Aušros kam
bariuose, 10900 S. Michigan Avė. 
Pradžia 7 v. vak. Bukite visi, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos 
1925 metams. Nepamirškite ir nau
jų nariu atsivesti. —Valdyba.

J.iet. Moks). Susiv. susurinkimas 
biiš nedėlioj, gruodžio 7 d., 2 vai. 
po įlietų, pas p-lę Josephine Juo- 
zapaitis, L049 W. 79 Si. Visi ma
lonėkite būti susirinkime.

—Sekretorius.

— Komitetas,

Roseland, III. — SLA. 139 kuopa 
rengia lietuviškus šokius su pra
kalbomis. Atsibus nedėlioj, gruo
džio 7 d., K. Strumilos svet. Pra
džia 7 vai. vak. Ka’bėtojum bus T. 
Dundulis. Po prakalbų bus lietu
viški šokiai prie lietuviškos muzi-

KON( ERTAS j |i()S> Atsilankykite visi, įžanga tik
Laisvės Kanklių Mišraus Choro 35 centai. Kviečia Komitetas 

įvyks Gruodžių 7 d., 1924 m., Liuosy-1 ’ 
Prasidės 7:30 _ . .

Bus puikus programas, po JL E. K. Keistučio Pašelpimo 
• - - - - ‘ “ i Kliubd priešmetinis Ausinnkimas

bus septintadieny, gruodžio 7, ly
giai 1 vai. po pietų, McKinley Park 
svetainėj. Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes bus'rinkimas valdybos.

A. J ūsas, sek r.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAi-ZEME
J IEŠKAU moteries su vaiku arba 

be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti mano 
trjs vaikus. Mano moteris mirus. 
Duosiu kambarį, guoi| ir primokėsiu. 
Galėtų užsidirbti ir' nuošaliai.

Atsišaukite
KONSTANTAS ŠERYS, 

3601 Greenąhaw st.&Ccntral Park av.

REIKALINGA veiterka, dirb
ti į Jrestaumntą. Geros- Idarbo 
sąlygos.

Kreipkitės: •
3206 $o. Halsted Si.

!---- '

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA 10 vyrų ant farmos 
prie daržovių, 20 mylių nuo Chi- 
cagos ir 10 bučerių prie išėmimo 
jautienos mėsos kaulų. Nuolat 
darbas. 2029 Grens/baw St., 1/2 
bloko nuo Robey ir 12 St.

REIKIA 2 salesmanų pardavi
nėti pilnai įrengtus latus. La
bai gera proga geriems vyrams. 

160? W. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu; nąfnas yra mūri
nis, vieno aukšto, keturi ruimai 
dėl gyvenimo ii‘ yta labai gražioj 
vieloj ir biznis išdirbtas ; 
Pąrdavimo priežastis — J 
bizniu.

Tel. Boulevard 098!)

12 Flaty Mūrinis
gerai. * 

turiu du

GERA PROGA BRIGHTON PARKE 
Parsiduoda pigiai bučernė ir gro

sernė, netoli lietuviškos bažnyčios, 
lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas gerai. Savininkas turi kitą biz- 

Galirna mainyti ant namo ge- 
vietoj.

F. Stasūiis X Co.
4405 S. Fairfield Avė.

Telephone Lafayette 5948

nh roj

PARSIDUODA grosernė ir Meal 
Market su namu; labai geroj apie- 
linkėj Irving Parke. Daro gerą 
cash biznj.

Pašauk:
Irving 0367 x

6- 5 ir (r— I kambarių, viskas 
moderniška, ugnavietė, bufetai, 

I ąžuolo h iiniiigai ir grindys, pane- 
Į led valgomasis kambarys, icc bak- 
sis, gasięis pečius, apron sinka, di
delis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Humboldt Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir gatvekarių, ren
da $8580 įmetus, kaina $50,000 
greitam pardavimui, cash $12,000. 
Tai yra tikras bargenas ir verta 
pąjnntyli. Veikite greitai.

A. N. Masulis & Go.
6641 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Republic 5550 
Atdaras nedėlioj ir vakarais

PARSIDUODA 2 aukštų, 4 flatų 
po 4 ir 5 kambarius marinis na
mas. Garu šildomas. Yra deki ra, 
gazas ir te'eloimi. Conkich* funda- 
tion. Skalbinyčios, 2 karų garažas. 
Rendos neša $336 į mėnesį. Kaina 
$24,000. Cash $10,(160, likusius ant 
mortgičių. Priežastis pardavimo— 
savininkas išvažiuoja j Californiją. 

6336—4)338 S .Lincoln Avė.

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po G kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
ąžuolo užbaigimo, maudynės į sie
ną įdirbta ir “šaur”, porcini ap
dirbti “bongalo” stogas, 30 pėdu 
lotas, graži vieta prie parko, mo
kyklos ir gatveknrių.

6653 So, Talman Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
Specialia Bargenas

PARDĄV1M.UI už $125 nupirksit 
mano $600 vertės 88 notų grojik- 
lį pianą, i 10 mielių ir kabinę! ben- 
čius. Turi būt parduotas tuojau. 
Atsišaukite šiandie iki 9 vai. va
kare, arba rytoj, nedėlioj, iki 4 v. 
po pietų.

A—B-C STORAGE HOUSE 
1646 \V. Madison St.

štai yra puikus 2 flatų namas, 5-5 
kambarių, visi dideli, šviesus ir su 
daug oro kambariai, kampinis lotas, 
2 karų mūrinis garadžius, namas la
bai gerai įrengtas, negalima rasti 
lygaus už $20,000, greitam pirkėjui 
parduosimo už $16,500, reikia $6,000 
įmokėti.

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

Room 1515.
. 11 So. La Šalie St.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40 00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne- j 
sate atsiėmę Šerus tai prašomi atsi- | 
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

S. L. A. 109 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks penktadienį Gruod
žio 5 d., 1924 m. Meldažio svetainėje, 
2244 W. 23rd PI. 7:30 vai. vakare. Na
riai teiksitės būtinai atsilankyti, nes 
bus rinkimas naujos valdybos ir svar- 
stovi kuopos reikalai. Valdyba.

L. S. J. Lygos priešmetinis susirin
kimas įvyks penktadieny, Gruodžio 5 
1., 8 vai. vak. Raymond Chapel svet., 

816 W. St
Visi nariai būtinai susirinkite lai

ku, nes šiame susirinkime turėsime 
išrinkti valdybą ir daug kitų svarbių 
reikalų aptarti — Valdyba.

Suknia kuri pritiks 
moterims

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJIfcšKAU Zofijds Michalik, tu

riu labai svarbų reikalą. Prašau jos 
arba kas apie įa žino kuogreičiausla 
atsiliepti sekarmi adresu:

ELIZABETH STEKENĄS, 
9943 So. State St., Chiėago, III.

APSIVEDIMAI
apsivedimui, 
Neturi būti 

jau-

IEŠKAU merginos 
tikusios prie biznio, 
senesnė kaip 23 metų ir ne 
nesnė kai 18 m. Atsiliepkite 
ku ir įdėkite fotografiją.

NAUJIENOS
173!) S. Halsted St., Box 420

į L. M. S. A. rengia iliustruotas pa-1 
skaitąs temoje Elektra ant ūkės. 
Įvyks sekamą sekmadienį, gruodžio .

1 7 <1., 7 vai. vakare, Liuosybės salėj,: 
1822 VVabansia. Paskaitų preleben- 
tas bus inž. J. Gudauskas. Visi lie- amnaaa a ■ ’
tuviai prašomi skaitlingai atsilanky- ll/AIDIIO \|fp| kImAI !
ti, nes bus įdomu išgirsti kokią rolę IVnllIyU UliLLUlIvlAI

I losią elektra ūkyje. — Komitetas. I
------------- j STOGDENGYST®

! Cicero Lietuvių Raudonos Rožės stogų prakiurimas Užtaisornas
1 Pašelpos Kliubo priešmetinis susirin- į ‘r garantuojamas uz $4. Automobilių 
kimas įvyks pčtnyčioį Gruodžio 5 d.J^okų patarnavimas ChicagOj ir apię- 
1924 m. kain 7:30 vai. vak. V. Lukš- l}P.keJ-. įstaigą 34 metų senumo. Dr- 

!ds svetainė j, 1500 So 49 Avė. Cicero.. džiausią ir geriausiąstogų dengimo 
šis susirinkimas yra svarbus, bus rin- i;s^a??a. Chicagoj. Tik patyrę unijos 
kimas valdybos, sekantiems metams ir. darbininkai samdomi J. J. Dunne 
vra keli svarbus klausimai, kurie turii h°ofmg Co., Ogden Avė.,
hut išrišti ant šio susirinkimo, taip- * none Lawndale 0114.
oat katrie negavot atvirutės malone-< r-”■■'■'i!’.-

šit pertikrinti antrašu ba Kalėdoms1 lOnriin A lif) IIAAIII
!bu’ "ffittrp.KH.bmu ISncNDAVOJIMUI

No. 2122.
šokio ūgio ir anyžiaus 
mergaitėms. Graži bus, jeigu pasi
siūdinsi iŠ taip vadinamo “voile” ma* 
terijolo arba kokio kito.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. Vidu
tinio ūgio moterei reikia 314, vardo 36 j 
arba 4() colių materijos ir 3U yardo' 
stugelių juostelei.

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

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, III.______ __

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

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

vi
ii

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vulst.)

RAKANDAI

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, biznis išdirbtas, gera pro
ga dėl ženotų žmonių, pigi renda, 

14 kambariai dcl pagyvenimo.' Par
davimo priežastis — nesusitaiky-. 
mas partnerių.

258 W. 117th St., Roseland

1901 So. 49 Avė., 
Cicero, III.

TUOJAU parduėsiu savo 6 kam
barių rakandus, 3 VVilton kaurai, 
parlęro setas, 2 miegamo kamba
rio setai, riešutinis valgomo kam
bario setas, vietrola, 2 Įtampos, 
virtuvės setas, tikras bargenas. .

6139 So. Grcen St.*, 1 apt. Į

PARDAVIMUI LOTAI — 
BARGENAS

Cicero Avė., 37Vįxl25 pėdu, 
netoli 63 St., kaina $1,800.

59 St. lotas, 25x125 pėdų, į
kai-

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

11 So. La Šalie SI., Randolph 2124 
1405 Roanoke BĮ d g.

• Atdara Rubatomis iki 5 v po piet.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir de- 

likatesen, labai geroje vietoje. I 
/1148 So. Jefferson St.

AUKSO MAINOS 
Parsiduoda bučernė ir grosernė.

Parduosiu pigiai arba mainysiu 
namo, loto ar automobiliu. S 
ninku galima matyti kasdien.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

int

PARSIDUODA grosernė, pieno ir 
cigarų, storas, arba mainysiu ant vakarus nuo Kedzie Avė., 
namo ar loto^ Priverstas parduoti, 
nes vienas negaliu apsidirbti.

1413 S. 49th Ct., Cicero
na $1,000.

Campbell Avė., 30x125 pėdų, 
' PARSIDUODA bučernė ir groser- tarpe 69 St. ir 70 Št., — $900.

Frank A. Molholland Co., * 
6243 So. Westem Avė.

nė. Biznis cash, senas ir gerai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
2136 S. Halsted St.

VIENO AUGŠTO mūrinis biznia- 
vas namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 

. Kaina $16,500.
PARDAVIMUI cigarų, kend- 

žių, sodos ir Notion krautuvė, 5 kedzie Avė. ir 89tos . 
ruimai gyvenimui. Renda 50 dol Savininkas Y1®1?/8 ant 2 au^ctli na" MsirHnATTA ivinnnrt 

Tel. Yards'6894
St. Martinkus, savininkas.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
Ing, Lengvais iimokėjimaia. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFII.Z, Manager

trr-

5613 So. Racine Avė
mo Marųuette Manor. T

NAMAI-ZEME
MAINYSIU į JŪSŲ SENĄ 

NAMĄ

■ RENDON 6 kambarių fintas karš- 
S.L.A. įU vandeniu šildomas gerame padėji- 

septintadienv, nie> $05 Tame pačiame name, 4
2 Yu ‘ y,< i kambarių flatas, karštu vandeniu ,

’’ 1?“/ 00t| šildomas $50. Gražioj apielinkėj.
valdyba 1925 me- 6530 80. Robev St. ' i-

—Pranas Mikolaitis. Tel Proapect *8926

PARSIDUODA ])ulruimis iš 5 Sta
lų. Gera vieta, geras biznis. Par
duosiu pigiai. Važiuoju į Europą.

1267 Rob.e: ts Avė. 
\V1UTJNG, LND.

—. ..-u,,, « ,„ .I.,,.* ■„U......

PARSIDUODA duonk‘‘l>ykta su 
ar be namo. Mainyčiau ant namo 
arba kito. Biziiis yra cash, 
rantls gerą biznj. Tujjiu parduoti 
greit. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

1739 S. HalMed Si 
Box 418

Priešmetinis susirinkimas 
122 kuopos atsibus 
gruodžio 7 d 
tukienės svetainėj 
gt. Bus renkama ’ 
tams.

Juros paslaptis, istoriška paskui-j akit* RENDOS tramdžius dpita įvyks sekmadieny, gruodžio 7 1 gaiactZlUS Ctei
dieną, 1 vai. po pietų, Raymond 2 karų. Cementinė ėlė., 
rbapcl, 816 W. 31 Si. Prelegentas 
Dr. A. J. Karalius. Muzikali prog
rama išpildys p-lčs Dcveikaitė ir 
Marija Ivanauskaitė, abi garsios 
soprano dainininkės. Akompanuos x .
Birutės konservatorijos direktorius.ilatas; yra elektra, gašas, kars-

Kvedaras. tu vandeniu šildomas, renda $70.
7013 Washtenaw Avė.

3247 Lime St.

. ANT RENDOS 6 kambarių

SLA 226 kuopos priešmetinis su-į 
sirinkimąs įvyks gruodžio 7 d., 2 
vai. po pietų, Liuosybės svet, 1822 
VVabansia Avė. Visi kuopos nariai 
turi pribūti, nes bus renkama vai-1 
dyba ateinantiems metams. Yra ir 
ktų svarbių reikalų.

—K. Repukas, sek r.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta prieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekma
dieny, gruodžio 7 d., Mark AMiite ( 
Sųuare parko knygyne, prie Ilals-I 
ted ir 30 gt. Skaitlingai atsilanky
kite nes bus valdybos rinkimas 

ir daugiau svarbių reikalu.
—Sekretorė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDOJ kambariai vyrams arba 

ir vedusiai porai . Su valgiu antf .sa
vaitės. 7 doleriai, be valgio 2 doleriai 
ant savaitės arba patįs pasigaminsit 
valgį. Kambariai šildomi, ant trečiij 
luhiį iš priekio.

703 W. 21 Pldce 
Chicago, III.

PARA NDAVO JIMUI pas pavienį 
vienas kambarys. Turiu vietos 
kitų draugų. Kambarys švarus.

Rockford, J1L — SLA 77 kuopos H vartoti ir virtuvę. Atsišaukit pas 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj po pietų, gruodžio 7 d., Lie-! 
tuvių neprigiihningoj bažnyčioj. 
Bus kuopos valdybos rinkimas.

’P. G. Aleksynaa, sekr.

M. Povilaitis,
8N) W. 14 St., 2nd floor

SIŪLYMAI KAMBARiy
Indiana Harbor, IncL — S.L.A. 

185 kuopa laikys priesmetįnį susi
rinkimą sekmadieny, gruodžio 7 d., 
1į0 vai. iš ryto, Katherine House 
svet., 138 ir Deodor St. 1 
visus narius susirinkti laiku, nes 
bus daug dalykų apsvarstyti.

—Valdyba.
A /

VIENA MOTERIS išnuomoja du 
kambariu su valgiu vyram, mor- 

„ ginom ar žanotai porai, tik be vait 
Ttherine House Geistina, kad butų geri žmo- 
’.yb .į rašome nčs. Kambaris šviesus ir apšildo

mas. Kreipkitės, 1 lubos iš užpa
kalio.

3207 So. Lowe Avė.

Dr-stės Liet. Taut. Tėvynės My-
po pit*tų, blaiviem draugam kambarys. 

1000 S. Paulina gt. Kiekvienas na- Kambarys garu šildomas, elekt- 
TTt'llinlA Kntinm nve 1 I <1 n If vt 1 Tinę <7 <5 -r y

ros šviesa, maudynė. A. K. 25 E. 
bus renkamu luuųa adininistrnęija 23r(l St. fl. G. Tel. Victory 9093 kitiems metams. —K. Chap, rast.

lėtojų Nr. 1 priešmetinis mitingas 
įvyks nedėlioj, 1 vai. i .
rys privalo būtinai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Be to

Cicero, III.'— Lietuvių Vakarinės 
J žvaigždės Pašalpos Khubo prieŠ- 

metinis susirinkimas j 
gruodžio 7 d., kai 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Liuosybės 
Kiekvienas narys-rė būtinai turite 

1 dalyvauti šiame susirinkime, neš 
i tai bus svarbiausias susirinkimas, 
I kur bus renkama valdyba dėl atei- 
! nanČių metų. Atsiminkit, kad nuo 
j valdybos daug priklauso kliubo ge- 
; rovė. Taipgi daugybė kitų svąr- 

J bh) reikalų turės būti išrišta. 
/ —Valdyba.

Kliubo prieš- 
įvyks nedėlioj,
svet., Cicero

RENDON vienam ar dviem

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka dirb
ti restauracijoj. Geros darbo 
sąlygos.

1841 So. Halsted St.

Dadėkite biskį pinigų ir gau-' 
kitę šiuos puikius naujus mūri-į 

’niiĮs 2 flatų namus, South Side, 
važiavimo tiktai 30 minutų iš 
miesto, 1 blokas nuo karų lini- 

da: jos, 2 blokai nuo mokyklų, baž
nyčių, bus linijų ir parko. Bus 
ten 52 namai, .22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, sun 
parlorai, aržuolo trimingai, garu 

PARDAVIMŪI bučernė ir gro- šildomi, įmūrytos vanos, pade- 
sernė. Ne mainais. štai lavatory, gyduolių skrynu

tė, prosinimui lentos, bufetas, 
viškas moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė. > |

Tai gražiausi namai South Si- 
dėje. . Mes taipgi statome na
mus ant jūsų loto. Atsišaukite 
dienomis ir naktimis iki 8 vai. 
vakare ir tuomet galime susitar
ti dėl pamatymo tų namų.

EDW. W. BACKS, & CO., 
3301 So. Halsted St., 

Telephone Boulevard 6775

Ne mainais.
5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geroj vietoj, biznis išdirptas nuo 
senai, kas nori gali pirkti visą arba 
pusę. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Bo\ 419

PARSIDUODA delicuttesen ir gro
sernė lietuvių Apgyvento j vietoj. Da-; 
ro gerą cash biznį. Pardavimo prie- į 
žastį patirsite ąnt vietos, šeši kam
bariai pagyvenimui prie krautuvės.' 
Renda $45.00 per mėnesį, 

5129 So, Halsted St.

PARDAVIMUI gera grosernė, sa
vininkas turi kitą biznį. Sykiu par
duosiu ir namą, rendos $88 į mėnesį. 
Lietuvių kolonijoj. Už jmokėjimą 
paimsiu morgičių.

Savininkas,
917 W. 20 St.

| PARSIDUODA arba apsimaino ant 
bile kokio biznio 10 kambarių mūri
nis namas, šiltu vandeniu šildomas. 
Garadžius dviem karam. Parduosiu 
ant lengvi) išmoksimų.

Atsišaukite
1448 E. 66th PI.

PARDAVIMUI lotas South Side. 
už $200 cash pirksite lotą prie 63' St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bįzio lotą. Priimsiu iš-

500 BEADTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State SU Room 306 

State 1887

mokėjimais po $20 j mSesį. 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St 
Box 411.

MŪRINIS namas, vieno augšlo, 
su groserne ir bučerne, 4 kamba
rių fialas iš užpakalio, pardavi
mui arba mainymui. Biznis taipgi 
pardavimui arba mainymui.

Lajevicli and Klaric. Co.
1726 So. Bucine Avė.

Į šešias savaites
Išmoksite drošiu designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kv.iotkų.

SNO\V COLLEGE
M. Johnson Managcr 

159 N. State St.. Room 1622

STUCCO bungalow iš 5 kambarių 
parduosiu arba apmainysiu į real j 
estate Chicagoje. Taipgi turiu ant; 
pardavimo arba mainymo vienoj vie
toj o1 'ii akrų žemės, kitoj 4\ii aknj 
žemės. Žomė randasi ant kampo 
Archer Avė., Justice Park. Atsišau
kite* Mrs. F. Blinstrup, Justice Park.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pjlietystės 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare
S. Musų mokykloje merginas 
ir moteris mokiname dykai 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
1

P>
medinis 

į mėne- 
bargeną. 
šią vie- 
ir įšvą* 

žiuoju gyventi ant ūkės. Name yra 
Lųnch Room biznis su visais įren
gimais.

PARDUODU automobilių \Vhiles, 
7 sėdynių sėdau, 1924 metų, mažai 
vartotas, arba mainysiu ant ma
žo troko. Viskas turi būt parduo
ta iki 10 gruodžio. Kreipkitės po 6 
vai. vak., 2 lubos.

35 St. ir Irving Avė., 5 kambarių ‘ 
mūrinė cottage, skiepas, furnace šil
doma, elektra, vana, 2 karų gąra- 
džius, vištininkas. 
Kaina ..................
Cach .................. .

TIKRAS BARGENAS
PARDAVIMUI 2 aukštu 

namas. Rendos neša $107 
sį. Namas geras, gausit 
Galima ir rendavoti gauti 
tą, nes apleidžiu miestą

51 St., netoli Halsted St., į vaka
rus, 4 kambarių cottage, furnace_šiL 
domu, elektra, skle- 1 
pas.

į Cash

PARDAVIMUI /saldainių ir 
Notion krautuvė, arti mokyklos, 
Pirmas pasiulimas nupirks.

Kreipkitės:
4602'So. Wood St.

» \ -

$3500
$1000

Kitus kaip rendą.

Kaina

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTftS

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Dalbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

r

.7

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen; grosernė LC

Trukti, kendžių, cigdretų, tabako, i 
mokyklos reikmenų, vaikams ir 
vyrams į 
mėsai sverti , 
gisteris; I. 

ariai gyvenimui; apt bizn 
si ryto, visokių I 
Pardavimo priežastį ’patirsit 
vietos. Parduosiu pigiai. Kas 
pirks, tas nesigailės.

10433 So. Michigan Avė. 
ROSELAND, ILL.

pančiakų. pirštinių, vogos 
erti ir fruktam, cash rc- 

lysas ilgas; keturi kam- 
ant biznįavo 

visokių tautui apgyventa, 
ant 
mi

$4985 
$1500

Kitus kaip rendą..
‘ ' ■)

‘ Randasi Bridgeporte 2 flatų mort
yra daugybė njs namas> G-6 kambarių, elektra^va-

bargenas. Kaina .... 
Cash ......

PARDAVIMUI 2 biznio lotai ant 
Westcrn/avė., arti 72nd; kaina tik 
$4850. Parankiausi biznio vieta 
smarkiai augančioj kolonijoj. Pri
verstas esu parduoti; reikia.

3415 YVallacp St.

agentu ne-
VI. Paulauskis, 

6535 S. Campbell Avė.
HOFFMAN

$6950 
^51500 

Kitus mėnesiniais išmokėjimais

\ MAINYSIU 2 ar vieną lotą ant 
gero automobilio. Jeigu reikalas 
bus, tai pridėsiu ir pinigų, kreip
kitės.

Pri ren giamoįi 
MOKYKLA

Michigano valstijoj 80 akrų farma, 
su visais budinkais, giria, upė bėga 

į pro šalį, kaina $2500, cash tiktai 
$1000. Biskį įmokėti.

! Eil. W. Baks Co.,
(BAKSEVICZ)

Tony Zabela,
5635 S. Turner Avė., Chicago 

Telephone Republic 8528
ĮSTEIGTA 1910

Už $45 nupirksite mano $225 3301 g. Halsted St; Chicago
vertės modelį Victory gražų 
Console, yra daug rekordų. Ga- 
Įima vartoti sujungus ra<iio ir 
fonografą. Bnstol, /8318 West woo Avė., į 
Madison St.

T*»>. Boulevard 6775

DIDELIS mūrinis, 2 flatų natnas 
garu šildomas, tile va

inos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prię James Kral, 2444 W. 67 

PARSIDUODA |St TC'- P,’°5PeC' 13M
Photograph Studio, Racine, Wis. La-

nos

FOR SALE;
New brick, two flat, 6—6rooms, 

one ycar »old. So. California ^Aye. 
hear .‘..„L—. -----
Hot water heat first floor, 2nd 
stove _ _ , ...
cash will handle. Price. $15,000.

A. S. CARM,
3323 N. Halsted St, 

Phone > VVellington 9752

Archer Avė. and 43rd St.

heat' Lot 33% fect. $5000

 MEDINIS namlas, 3 flatų. Mai- 
. MVUMW, NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų, nysiu j bučernę arba grosemę ar
bai geroj vietoj; pagal vėliausios m a- 6-6 kambarių, garu šildomas, plieno Koki biznį. Arba parduosiu

Darbo yra daugiau ne- konstrukcijos, geras plumbingas, yra v ‘ ’
gu galima apdirbti. Pardavimo prie- ice baksai, gasiniai pečiai, $15,700, UZ cash.
žastis svarbi. Kaina Žema: rašykite, išmokėjimais, 6023 So. Sacramėnto

Avė. Savininkas
6029 So. Talman Avė.

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

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

dos įrengta.

J. H. PHILIP, |
310 Main St., Racine, Wis.'

930 W. 35 PI.
Tel. Boulevard 0989

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


