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Traginga lietuvaitės 
mirtis

Francijos kunigai gundo 
žmones prieš valdžią

Ispanijoj sušaudyta trys Sunki ir nerami sovietu 
. revoliiicininkai Rusijos padėtis

s

O

Pašovus Amerikos vice 
konsulą pati žuvo 

t f

l iepia neklausyt įstatymų ir 
“priešintis, nors ir 
reikėtų pralieti.’’

kraują

Belgrado policija mano, kad 
vice-konsulas pats savo 

mylimąją nužudęs
IŠSIVERS ONĄ UžUPAITŲ Iš KAUNO t JUGOSLAVIJĄ 

NORĖJO JĄ MESTI

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruodžio 7. — Kaip jau buvo 
pranešta, Jugoslavijos sosti
nėj, Belgrade, praeitų ketvir- 

įvyko tragedija, 
buvo pašautas 
Valstijų 

Dayton.

Pavo- 
Jungti- 

vice-konsulas 
Pašovė jj jo 
ir graži lietu- 
buvo atsivežęs

Jos vardas yra Ona 
Pašovusi jį Užupai-

no, ki 
patsai, 
volverį 
ranki!.

(Henry Dayton buvo Jungti
nių Valstijų konsulato Kaune 
sekretorius, irjik nesenai buvo 
paskirtais viec-konsulu Belgra
de. Iš kauniečių, dabar esan
čių Cbicagoj, toko patirti, kad 
gyvendamas Kaune p. Dayton 
labai mėgdavęs moterų drau-j 
giją ir turėjęs pasisekimo. Iš
važiuodamas iš Lietuvos sosti-i 
nes į Belgradą jjls, matyt, iš
sivežė ir gražiąją jauną Oną 
Užupaitę; kuri dabar taip tra- 
gingai pabaigė savo jauno gy
venimo dienas)/ j

nušovęs ją Daylonai.; 
išeidamas, įbrukęs re- 
i negyvos l’župaitės

Francija pradėjo kovą su 
komunistais

BRESTAS, Francija, 
6. Vyriausybės įsakymu tapo 
tieson patrauktas Notre Dame 
<k (kirmės parapijos kunigais 
kaltinamas dėl kurstymo žmo
nių prieš valdžią. Sakydamas 
pamokslą lasai kunigas pamiš
kes, kad “dabar tapo iš naujo 
paskelbiąs lyki'binis karas prieš 
valdžią”, ir raginęs savo para- 
I i.jiečiii' priešint'is krašto įsta
tymams, nors reikėti) ir kran

Igruod.

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 6. Trys Ispanijos revo- 
liucininkai, kaltinami dėl da
lyvavimo maište Veroj, arti 
Francijos-Ispanijos sienos, ta
po pasmerkti mirties bausmei 
ir šiandie sušaudyti. Jie buvo 
suimti 'franeuzų^iKTlanų sieno
je lapkričio pradžioj kaipo są
mokslininkai • prieš Ispanijos 
mililrrine diktatūra.

Badaujantieji valstiečiai kelia 
riaušes; bijomasi raudono
sios armijos sukilimo.

“CarolKirilo žmona 
atvyko Amerikon

Didelis katalikų mitingas 
mešiamas rVtoj vyriausiame 
Fuiistcre departamento mies
to Quimpor, kartu ir demonst
racija “tikėjimo laisvei ginti.“ 

Toks jau mitingas šaukia
mai pirmadienį Folgoet mieste, 
netoli Bresto. Skelbimuose, 
kuriais tie milingai šaukiami, 
raginama: “Sukruskite, 
mes juos suvaldysime!“

Kariuomenė tvarkai laikyti

L’ORIENT, Francija, gruod. 
6. J Finistere departamentų 
pasiųsta 200 raitosios žandar- 
merijei ir keli mažesni būriai 
kariuomenės tvarkos žiūrėti, 
kadangi įvairiose vietose- ten 
kilę neramus streikai.

Kariuomenes pasiųsta 
jau į įvairius portus,
ruošiamos rytoj priešvaldiškos 
k lerikalų demone f racijos.

vyrai

taip- 
kame

Rumanija deportuoja 
100,000 negeistiny

NEiW YOBKAS, rugsėjo 7.-— 
Garlaiviu Paris vakar atplau
kė į Ndw Ybrką Viktorija Fio- 
dorovna, $ 
“visos Rusijc 
caru“ didžioj 
rilo, žmona. ,

Ant laivo ją pasiliko visa 
armija detellivų, kurie dabos 
ją visą laik|, kol ji bus Jung
tinėse Valstijose, I'''1 
pikta jai neatsitiktų.

Kirilienė sakc$, kacj ji atvy
kus ne politiniais reikalais, bet 
kviečiama kai kurių aukšto
sios klases amerikiečių šeimy
nų paviešėti.

Su “carien?“ atvyko, kaipo 
jos palydovai, našlė generolo 
Orlovo, kurs prieš kiek metų 
buvo nužudytas, našlė admiro
lo Makarovo, ir buvęs rusų 
laivyno admirolas Petroy.

J ''Jungtines Valstijas norėjo 
atvykti ir patsai “caras” KirK 
las, bot Francijos valdžia ir 
Amerikos konsulatas' Paryžiu
je atsisakė duoti jam vizas.

įsiskelbusio save 
rs imperatorium ir

kad nieko .

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, gruodžio 6. — Užlikimi 
diplomatiniai pranešimai iš 
Mal-kvos skelbia, kad Rusijoj 
siaučiąs badas ir kad valstybės 
eksportas ir pajamos baisiai 
suniaže j usios.

I .Vaisi iečiai kelia maišt us dėl c
rekvizavimo ją javą, o rekvi- 
zicijas valdžia esanti priversta 
darytj, kad galėtų maitinti ir 
algas niekeli raudonajai armi
jai, o taipjau šelpti keletą mi-. 
lioną hoiarbią.

Kai kurie komunistu lyde
riai palys begalo susirūpinę 
“proletaHalo diktatūros” liki
mu, jeigu greitu laiku sovie
tams nepavyks gauti milžiniš
ko1?. paskolos iš Francijos.

Britu grūmojimas pavartoti 
agresingų žygių prieš Rusiją 
dei nepaliaujamos bolševikų 
revoliucines agitacijos Italijoj 
ir Egipte taipjau padare nema
žo susisielojimo Maskvai.

Kadangi sovietų valdžia rek
vizicijomis atima i.š valstiečių 
visus atliekamus javu?, tatai 
valstiečiai nusitarę ateinan
čiais metais besėti pusę lau
kų, nei šiemet jie buvo užsėję; 
o kadangi ir šių metų pasėlys 
buvo, taip sakant, bado pasė
lys, tai toks valstiečių pasiry
žimas gresia didžiausiu sovie
tams pavojum.
Bijoma raudonosios armijos 

sukilimo

ROMA, gruodžio 6. Del 
valdžios eenzuros, labai sunku 
duoti tikrą politinės Haluose 
situacijos vaizdų; be to, ta cen
zūra parodo, kad fašistų val
džios padėtis yra kur kas rūs
tesnė, nei atrodo iš paviršiaus.

Italų cenzūra — įstaiga la
bai nuostabi, ji daug keistes
nė nei kur kitur šioje Balkanų 
pusėj. Oficialiai jos nėra. Kar
tais ji “panaikinama“, bet pa
sirodo ki'tokioj formoj.

Ik'l sulaikymo ar sirvėlininio 
tekgramų laikraščiam-, paduo
dama visokių priežasčių. Kar
lais ir jokių priežasčių nepa- 

įduodama. Apie jų telegramų 
sulaikymą ar sudarkymą ko- 
it .po n denta m s pranešama pra
slinkus dienai, kitai, savaitei, 
arba ir visai .nepranešama.

į nuolatinius korespondentų 
protestus atsakoma, kad, gir
di, cenzūros jau nėsii, arba 
kad premjeras Mussolini ką tik 
davęs įsakymą ją panaikinti. 
Bet dalykų padėtis pasilieka 
vis. ta pati.

Šitokio cenzūros šeimininka
vimo vaisiai toki, kad apie Ita
liją paplinta ‘ fantastingiausių 
pasakų, panašių, pavyzdžiui, 
pasakai, kad buk generolas Ga
ribaldi organizuojąs Francijoj 
armiją, su kuria jis pulsiąs Ita-

lamento rinkimai
RAIBAS, Egiptas, gruodžio 

6.— Laikraštis Akram sužino
jęs, kad Egipto parlamentas 
busiąs paleistas pirmiau nei 
jis susirinksiąs iš atostogų 
gruodžio 25 dienų. Naujo par
lamento rinkimai įvyksią atei
nančių metų vasario mėnesį.

Tarptautinio teismo klau 
simas senate

WASIUNGTON, gruodžio 6.
Senato užsieniu reikalu ko- 

mitelo pirmininkas, senatorius 
Borab, pareiškė, jog jis yra 
pasirengęs iškelti senate tarp
tautinio teismo klausimų. Jo 
nuomone, išdirbimui progra
mų, kaip atskirti tą teismų nuo 
Tautų Sąjungos, imsią šiek 
tiek laiko.

Du Estų armijos aktoriai 
nužudyta

-----------  BUGIIARESTAS, Rumanija,
PARYŽIUS, gruodžio 7. —[gruodžio 6. — Ru'manijos val- 

Francijos valdžia nusitarė p ra I 
tncija
visus svetimšalius komunistus,

MERGAITĖ IR LAKŪNAS 
ŽUVO ORE

ir tremti laukan

5 jų agitatorius.' Pirmas 
kovos .žingsnis jau padary- 
vakar ištrėmimu iš Franci- 
penkių dešimčių komunis-

j inga i
* nių

Henry
mylimoji, jauna 

' vaitė, kurią jis
is Kauno 
l ’župaitė.
te po to pati nusižudžiusi, per
sipjaudama rankų arterijas, — 
taip bent įsako pašautasis vice
konsulas.

Vi ce-lkons 11 las T)u,y t o n, kurs 
dabar randasi ligoninėj, polici
jai papasakojo šitokią istoriją. 
Praeitą trečiadienį, gruo<lžio 
3, jis nusamdęs savo mylimai 1 
Onai l’župuitei kambarius Bris- 
lol viešhut>\ norėdamas ją ap
kasti. Ant rytojaus rytą susi
rūpinusi Užlipai t e paklausus
jo, ar jis ištikrųjų nusitaręs ją|.._ . . rn , .. x .. .J ‘ . f Deportuoja 50 svetimšaliu ko-pamesti. Jis atsakęs, kad taip.j . . v. . ..! .... .1 munistu ir mosiąs tremti vi-Po to t župade pasiskundus,! „ *•.. .. . .
kad jai esą salta, ir ji' prasius,’ 
kad jis pakurtų pakurą. Kai jis 
pasilenkęs kurti, mergina lie
jos jam anl nugaros vilrioliaus.

l>nvęM apsivilkęs storais 

pajuma marškiniais, dėl to vil- 
riolius kūno nesiekęs, bet pir
ma nei jis suskubęs atsistoti, 
Užupaitė du kartu šovus iš re
volverio jam į galvą. Sužeistas j 
šovinio h jis išbėgęs laukan b’Pns 
atvykęs į konsulatą, kame tuo-1 l’-
jau apalpęs. I Vakar parlamento posėdy,
Policija mano, kad Užupaitę I kuriame komunikfai darė did’o-

Daytonas pats nužudęs I Įjo triukšmo, lįlremjeras Her- 
Ona Užupaitę buvo rasta j pint pareiškė, kąil valdžiai ten- 

negyva, su perplauta rankos j ką kovoti su dviguba agitaci- 
» arterija, o taipjau ir su per-Į ia> kuru, besistengianti apsupti 

šauta galva. I ;ą iš visų pusių.
Daytonas tvirtina, kad Užu-j “Iš vienos pusės eina kleri- 

paitė turėjus pati nusižudyti.!kalų agitacija. Katalikų dvasi- 
Bet policija, rupelstingai apžiu-|ninkai daro didelių pastangų 
nėjus mergaitės lavoną, įsitiki-1sukelti kraštą prieš valdžią dėl 
nūs, kad ne ji pati nusižudė,!tariamo jos persekiojimo kata- 
bet kad ją turėjęs nužudyti Į Hkų. Iš antrols puses eina kU 
Daytonas. Policija mano, kad I tas ofensivas, kurs kasdien vis 
mergaitei šovus į vioc-konsulą,|<smarkiau pasireiškia ir kurį
tarp jo ir jos įvykus kova. I lydi visa eilė provokacijų.” 
Užupaitę, matyt, buvus apsi-| atsikreipęs į komunistų 
ginklavus dar skustuvu, ir ko- j suolus premjeras Herriot pasa- 
vos laiku, Daytonui bandant Į 
atimti iš jos skustuvą, jis pat-l ‘^Francijoj perdaug atsirado 
sai stipriai įęipiovęs ranką iri svetimų šalių komunistų, kurie 
perplovęs mergaitei rankos ar-lužmiršta savo priedermę kraŠ- 
teriją. jtui, davusiam jiems prieglau-

Policija mano, kad po to Idos. jje perdaug pamėgo politi- 
Daytonas išveržęs iš I župaitetsĮnes demonstracijas; tečiau mes 
revolverį ir šovęs į ją, užmuš
damas mergaitę ant vietos.

Daytono pasakai, kad mer
gaitė turėjus pati nusižudyti, 
policija visai netiki dėl to, kad 
mergaitė mirus ne nuo įpjovi
mo rankos, bet nuo revolverio 
kulkos galvoj, neis jei mergaitė 
butų šovusis pati, 
žaizdą butų žymu bent 
apdegimų ir parako paišų, tuo 
tarpu jokių panašių žymių nė
ra, vadinas Šovimas buvęs pa- raportą, jogei katalikų atsto 
darytas iš toliau.

Tiesa, mergaitės rankoj ras- kuriame sukauta: 
ta revoh-^ris, lx't policija ma-

tai apie 
kiek

^to nepakęsime, mes neleisime 
jiems kišti savo nosis j musų 
politinį gyvenimų. Jeigu jie 
bandys priešintis, mes sulaužy
sime jų priešingumų ir depor
tuosime, jų tiek, kiek reikės.

“Valdžia yra pasiryžus ko
voti su klerikalų agitacija ir 
su komunistų pavojum.”

Atsakydamas į katalikų at
stovų prieštaravimus Herriot 
pareiškė, kad jis turįs oficialį

vas Bire dalyvavęs mitinge, 
“Tegyvuoja

revoliucija!

džia ruošiasi

tiną jai 
skaičius 
ištremti 
priversti 

j r nesie
tuose.

iš t rem t i
1 OO,(XM)

{tariamų rusų,
nelabai patogu,
gyventi tik tam

jiems, paskirtuose

laukan 
negeis-
Didelis

kurie
busią

tik-
plo-

Japonai protestuoja prieš 
J. V. manevrus

[ TOKIO, Japonija, gruodžio 
16. — Skaitmeningame japonie- 
čių mitinge vakar vakare buvo 
priimta rezoliucija, pareiškian- 
ti protesto dėl Jungtinių Val
stijų planuojamų laivyno ma
nevrų Ramiajame vandenyne. 
Protesto rezoliucijoj sakoma, 
kad projektuojami Amerikos 
karo laivyno manevrai grėslų 
pavojum tolimųjų rytų taikai, 
ir graudena Amerikos valdžių 
jų Ramiajame vandenyne ne
daryti.

TĖVAS IR SŪNUS MIRĖ NUO 
AUTOMOBILIO GASO

PUELBO, Col., gruod. 6. — 
John Kalata ir jo 10 metų sū
nus Stasys mirė nuo monoksi- 
dinio gazo. Tėvas nuėjo į ga
ražų pataisyti automobilių. Vos 
spėjęs paleisti mašinų, jis par
krito. Sūnūs abndydamas gel
bėti tėvų taipogi nutroško.

AUDRA PADARĖ $2500,000
NUOSTOLIŲ

LINCOLN, Nebr.
6.— Smarkiausi ir pavojingiau
si metų audra praūžė Nebras- 
kdje, nutraukdama susisieki
mą ir padarydama daug- žalos. 
Nuostoliai siekia $2,500,000.

gruodžio

IMPERFECT IN ORIGINAL J
' !< ‘i1. -V* *'■ .. ,»'Jr '■'* *

SANTA MON.TCA, 
Kiilpli II. .I<nni.son 

Ruth G, Wilson likos 
jų aeroplanui susimušus su 
kitu, 200 pėdų aukštumoj.

ORH

Cal. —. 
i r M rss 
užmušti

Chicago ir apielinke.— Šian
die, oro pranašo spėjimu, ap
siniaukę, veikiausia busią lie
taus ar sniego; truputį šal
čiau; didžiumoj šiaurės virė
jas.

Vakar temperatūra vidutinei 
siekė 42° F.

šiandie saulė teka 7:05, lei
džiasi 4:19 valanda.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienj, gruodžio 6 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
lerhi bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: s /

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.64
Belgijos, 100 frankų .......
Danijos, 100 kromj ...........
Italijos, 100 lirų ..............
Francijos, 100 frankų .1....
Lenkijos, 100 zlotų .... ......
Norvegijos, 100 kronų .......
Olandijos, 100 markių ....
Suomijos, 100 markių ......
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų ....

$4.95 
$17.61 
$4.34 
$5.40 

$19.25 
$15.00 
$40.43

$2.52 
$26.95 
$19.31

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Sfaujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais 'yra skaito
mas šitaip:
B ■ 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

iooo Htų..................... *....... ;
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidij už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų ■— dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

... $5.50

... 10.50

... 20.75

... 31.00

... 41.25

... 51.50

... 61.75

... 72.00

... 82.25

... 92.50
. 103.75

Didžiausias šiuo tarpu kai 
kurių sovietų lyderių susirūpi
nimas ir baimė, tai dėl raudo
nosios armijos: jeigu jai nebus 
užnąokčta, jei ji nebus pašer
ta, ji pakels maištą. Kai dėl 
b.Kiiuijnn^ių l’nvoljrio guberni- 
jovsc ir 'Kaukaze kelių milijo

nų vakdiečių, sovietai jais juo 
mažiausiai susirūpinę.

Bandymai gauti paskolos 
Anglijoj sovietams visai nepa
vyko, nežiūrint jų pastangų su
stiprinta revoliucine propagan
da Indijoj, Egipte ir Mesopo
tamijoj priversti ją paskolos 
duoti.

Sovietų santykiai su Italija 
visai ne koki.

Vienintelė dar turtinga šalis, 
kuri galėtų duoti sovietams \ 
kreditų, tai Francija.

Del to tai sovietų valdžia 
instruktavo savąjį komunistų 
internacionalą šiuo tarpu visur 
paliauti revoliucinę propagan-, 
dą
centruoti 
gus, ir agitatorius, 
gimdos literatūrą Francijoj ir 
franeuzų kolonijose, kad tuo 
budu įbaugintų Francijos val
džią ir priverstų ją duoti so
vietams paskolos.

Mussolini panaikina 
cenzūrą

ROMA, gruodžio 6. Del 
atsikartojančių skundų, kad 
telegramos užsienio laikrais- 

ČiaiDs; cenzūros trukdomos ir 
darkomos, premjeras Mussoli
ni davė aštrų įsakymų nebe
daryti jokių trukdymų teleg
rafiniam ir telefoniniam susi
žinojimui, tuo budu cenzūrų 
žinioms užsienio spaudai visai 
pa naikindamas. Cenzūravimų
telegramų Mussolini visai atė- 
m'P, vi.taus reikalu rain iste
rijos, palaikydamas tą privile

gijų užsienio departamentui.

TALINAS* Estai, gruodžio 
6. — Du Estų annijos aviaci
jos ofįcicrai tapo karo teismo 
pasmerkti, mirčiai ir išandic 

Buvo kaltinami dėl 
Ikomunistams 

jų sukilimo

vušaudyti. 
nesipriešinimo 
laike pastarojo 
Estų sostinėj.

Portugalijos valdžia gavo 
pasitikėjimo

L1SABONAS, Portugalija, 
gruodžio 6. — Portugalijos par
lamentas 63 balsais prieš 27 pa
reiškė valdžiai pasitikėjimo.

50 ORO TORPEDŲ PAVOGTA
Iš ARSENAI.O

išskiriant Kihu's. ir kon- 
visus turimus pini- 

ir propa-

LA FOLIzETTE’O RINKI
MAMS IŠLEISTA $178,318

WASHINGTON, gruod. 6. 
Nacionalis Progresistų komi
tetas, kurs rėmė I^a Follette’o- 
Wbeeler’io kandidatūrą, šian-

♦ I

die paskelbė, jog įplaukų rin-. 
kimų kampanijai turėjęs $198,- 
082, o išlaidų $178,318.

KONGRESO ATOSTOGOS t 
KALĖDOMS

WASHINGTON, gruiod. 6.— 
Kongreso kalėdų atostogos pra
sidės šeštadieny, gruodžio 20 
d. ir tęsis iki pirmadienio 29 
d. to paties mėnesio. Tokių re
zoliuciją yra priėmęs- Kongre
sas. I

i Siuvimas pabrangs.

Vilniaus krikščionių siuvėjų 
profesinė sąjunga reikalaujanti 
pakelti siuvėjams algas 35 pro
centus.

SAN DIEGO, Gal., gruodžio 
4.— Laivyno vyreshyLe suse
kė, kad iš Point Loma arsena
lo pavogta penkiasdešimt oro 
torpedų. Vyresnybė susirūpi
nus, kas buvo tie vagys ir ku
riems tikslams jie nori tas tor
pedas pavartoti.

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 CENTV
pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

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

’• ' '' ' į'’ ■'/' - .... ■ . j '• • ,T

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

- AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APT1EKA, 233 E. 115 St.
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

Pinigai

N AUJIENO S
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.
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Kada Jus Važiuosite 
Atgal j Tėvynę

Pasiteiraukite apie patogumus keliavimo ant J. V. Valdžios 
laivų. Jie turi didelius patogius kambarius, puikius įvairius 
valgius, mandagus patarnavimas, didelis denys, beno koncertai ir 
visokios rųšies: gerumai ir patogumai.

Jeigu parkviečiate savo gimines j Ameriką, Jungtinių Val
stybių Linijų ofisai šioje šalyje ir ana' pus gali padaryt visą pri- 
rengimą. Sulyg naujos kvotos, pirmybe yra duodama ūkinin
kams, jų moterims ir vaikams mažesniems 18 metų: tėvams, 
moterims ir vyrams Jungtinių Valstybių piliečių ir nevedusių 
jaunų 18 iki 21 metų.

Matjkit jūsų vietinį laivų agentų arba

UNITED STATES LINES
, 15 Broadway, New York (’iiy. v

110 So. Dearborn St., Chicago, III.
Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Priverskite Savo Pinigus 
Dirbti Del JŪSŲ
Investuokite į “L” Šerus

IZl’O.MET jųs| investuosite į Chicago Rapid Transit 
IX Company 7-8/10 Prior Prefered šėrus, jūsų doleriai 
dirbs dieną ir naktį uždirbdami jums gerą algą.
Saugus investmentas paremtas Chicagos transportacijos 
reikalavimais; su kompanijos dideles vertės prapertėmis; 
su dideliu ir augančiu bizniu kuris pereitais metais už
dirbo $18.000,000.
Heras yra $100 kiekvienas, cash arba išmokėjimais, $10 
Įmokėti ir |m> $10. j mėnesį už serą; 7% suteikiame už Įmo
kėtus pinigus. Mėnesiniai dividendai apmokami po $7.80 
j metus už kiekvieną Šerą.

Del smulkmenų pasikalbėkite su bite vienu 
“L” darbininku arba atsiųskite kuponų dėl 
pilnų informacijų. Mes taipgi atsiųsime dy
kai knygutę Chicago Rapids Transit Kom
panijos, Chicagos gatvių surašą.

Utility Securities 
Company

72 Mest Adams Street, Chicago
109 East 35* Street

Louis\ illc Alilvvaukee

GAUKIT JŪSŲ KOPIJA
John J. Moran, Room 843 — 72 W. Adams St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Eapid Transit Company *s 7.8% Prior Preferred 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas ............................................................................................................
Adresas ..........................................................................................................

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu- . 
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami;

nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. 
nio išlaidų 5c.

kuri perka
Naujienų 
Persianti-

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

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Slielf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kieksiename numerį “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į diįeną. O už juos gausite “Vienybę“ kas antrą die
ną ir džiaugsitės kaį dieną. 7 < ?

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y.193 Grand St

VABALAI AMERIKAI KAI
NUOJA DU BILIJONU 

KASMET
---------  —r— ,

Purdue Universiteto profeso
rius J. J. Davis, išduodamas ra
portą Indianos Mokslo Akade
mijai sako, kad vabalai padaro 
tiek pragaišties kasmet, kad ją 
galima lyginti prie $20.00 kiek
vienam vyrui,; moteriai ir vaikui 
Jungtinėse Valstybėse.

Didis vabalų dauginimas paei
na, delei to, kad civilizacija pri
vedė nenaturales padėtis; kurios 
užstojo kelią natūraliam balan
sui augalų ir gyvulių tarpe. Tar
pe svarbiausių tos padėties prie
žasčių, profesorius Davis mini, 
platų ir nuolatinį auginimą tų 
pačių javų, kurie yra prielankus 
vabalų vaisinimui.

Kitas faktorių?, jo suprati
mu, tai išnaikinimas arba suma
žinimas naminių augalų kuriais 
vabalai pirmiau misdavo.

Transportacija taip-gi lošė 
svarbią rolę vabalų išplėtojime, 
ir daugiau neg pusė visų yabalų 
įsigauna iš kitur. Norą jie ir nė
ra buvę labai blėdingi savo pri
gimtoj vietoj, vienok čia atga
benti ir ptradę sau prieįmkias 
aplinkybes jie gali labai greit 
plėtotis. t • ;>i

I Net mUsų šaly, transportacija 
labai žymiai gelbsti jiems veis
tis. Yra atsitikimų, kur neku- 
rios rųvies vabaląi . atgabenti iš 
Kinijos į Kaliforniją buvo perne
šti su augalais į New Jersey val
stiją, o iš čia išsklaidyti į kitas 
šalies dalis.

Gyventojų dauginimas, miškų 
mažėjimas, medžioklės, daug 
prigelbsti vabalam^, sako prof. 
Davis, sumažindami skaičių pau
kščių ir gyvulių kurie jais mai
tinas.

EGZAMINAVIMAS GRJŽTAN- 
ČIIJ ATEIVIŲ, KURIE TURI 

SUGRIŽIMO LEIDIMUS' 
t • 4 • )

J - T- •- « —K , $

Imigracijos - Biuras išleido 
naują regąliaęįją, kuri liečia eg
zaminą ateivių, kurie gyvena 
šioje šalyje ir grįsta kajpo? tre
čios klasės pasažteriai su 
žimo leidimu po laikino lanky- 
mos užsienyje. Toki ateįyiai 
skaityti kaipo nekvotiniąi atpD 
viai, ir kuomet pirmiaus atva
žiuodavo buvo egzaminūojam’i 
su visais kitais trečios klases 
pasažieriais. Atvažiavimo uoste, 
kur pirmos ir antros klasės pa- 
sažieriai paprastai egzaminuoja
mi ant laivo, trečios klasės pa- 
sažieriai, kurie laiko neišbaigtą 
leidimą į Suvienytas Valstybes 
bus ateityje irgi egzaminuoja
mi ant laivo ir bus tuoj įleisti, 
jeigu įleidžiami.

Jeigu pirmos ir antros klases 
pasažieriai neegzaminuojami ant 
laivo, tai pirmos, antros ir tre
čios klases (su sugrįžimo leidi
mais) bus vienoj vietoj egzami
nuojami. Ims kiek laiko, kol'tbus 
galima sekti naujas reguliadijas, 
nes laivo kompanijos turės ap
rūpinti budus pristatyti /tuos 
trečios klasės , pasažieriu$ prie, 
paskirtos vietos, t : r

Yra daugelis ateivių} kurie iš
važiuoja iš Amerikos; be lęidimo 
atgal grįžti į paskirtą laiką, ir 
toki ateiviai priskaityti prie kvo
tos, jeigu atgal Amerikon grįž
ta. Su neišbaigtu leidimu jie ne- 
priskaityti prie kvotos, ir kuo
met atvažiuos pirma ir antra 
klase, privilegijos jiems bus su
teiktos. Be leidimo turės atva
žiuoti kaipo paprasti ateiviai ir 
priskaityti prie kvotos. Be lei-

‘ K • ' ■> 5 ‘ I ’ 1
dimo turės vėl mokėti “head” 
taksus, ir nebus įleisti, jeigu fte* 
ijleidžiami.
* Sugrįžimo leidiniai išduodama 
tik tiems ateiviams,y kurie įeg a- 
liškai pirmu kartu atvažiavo 
Amerikon ir ne tiems, kurie įsi
suko į šalį, ne jurininkams, ku
rie laivus apleido, ne svečiams 
kurie pasiliko Amerikoje, kuo
met vizos išsibaigė. . .

< ■’°-b ° -Naujos reguliacijos paleng- <«ki.esus’\ 
vins greitą' įleidimą ateivių su 
neišbaigtais leidimais, kurie va- |ojaĮus Lenkijos piliečiai, 
žiuoja trečia klase, nes dabar 
galės apleisti laivus su pirmos 
ir trečios klasės pasažieriais.

1 [FLIS]

NEGEISTINAS LENKAMS
V ELEMENTAS. ...

KAUNAS [Lž|. — Konsuli
nio 1 departamento direktorius

’-f Babituiskis spaudos atstovams 
pareiškė, kad Lenkijai negeisti
nais piliečiai yra lietuviai, vo
kiečiai-ir rusai. Su pirmais ne
są jokių ryšių, antrieji stengia
si apsigyventi Aukštojoj Silezi- 

ot tretieji trukdą lenkinti 
__ . Del žydų Babianskis 

pasakęs, kad ypač sionistai esą

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL 5 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. v

S. L FABION AS Cfi

[FSIS]

LIETUVOS PAŠTININKAI, 
FILATELISTAI,

Kolekcionieriai
Lietuvos. Filatelistų Draugija 

norėdama prisidėti prie lietuvių 
kultūros istorijos rašymo, yra 
pasiryžusi parašyti plačią Lietu
vos pašto ženklelių istoriją, šiam 
reikalui reikalinga kuoplačiau- 
sia medžiaga, kuri randasi pas 
paštininkus, filatelistus, kolek
cionierius, laiškų rašytojus ir 
gavėjus. Nes tam reika
lui reikalinga ne tik oficialinė 
faktinė medžiaga, bet ir visokie 
gandai, paskalos, anekdotai su
rišti su Lietuvos pašto ženklų si
stemas išsirutulojimą ir pašto 
ženklu naudojimu. Indei Lietu
vos Filatelistų Draugija nuolan
kiai prašo visų, kas tok’os me
džiagos turi, patiekti ją adresu:

Kaunas, Nepriklausomybės 
aikštė, 4, “Lietuvos Filatelisto” 
redakcija.

Iš anksto tardama nuoširdų 
ačių: .

Lietuvos Filatelistų D r-jos
Valdyba.

Pirm negu pirkai pianų, pamatyk 
šitų Players Pianą; /gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 RolfanisJr liam- 
pa. Kitas vartotas \Player Pia
nas, kaina $145.00, ųpright Pia
nas, geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Garsinkites Naujienose

809 W. 3 5th S t, Chicago | 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 i 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
« Parduodam Laivakortes, t ’ 

...................  ... ............................ i _

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis jP A
3 Svarų ■jjjfj
Klanas ” "

Prašykit jūsų groserninko

Plione Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

\ 4204 Archer Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
’PAI yra piuku jeigu gali taip 

1 padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
ronis ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai: 
gausite per savo aptiekoriu.\ 
Lambert P bar macai Co., Saint

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N« Dearbom St., Room 11.11-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard '.819

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom SU, Room 1117 
Telef. SUte 7521

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė. 
visuose teismuose. —- Ab- 

Ingalioiimai. — Pas-atraktai. — Ingalioji 
kola pinigų 1 ir 2

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ-

_ . > TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk įą aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais

LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ię pavardė ....................... ................... * ...............

j Advokatas
'■ MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

■’ki 9; Subatomis visą dieną; šven- 
5mis iki pietą.

SPECIALISTAS ant egzaminą- 
■jimo apstraktų ir padarymo 

antraktų, dokumentų ir visokių 
popierių, Veda visokius sudus.

Kaimas

Paštas
turi gautPinigų prisiunčiu $ 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Valsčius

Apskritis

Lietuvoj litais (jei nori

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

r
oi), litų ...... .

100 litų .......
200 litų .......
300 litu .

Paštu
4............ $5.75 .... ...

......... 10.75 .........
.............. 21.00 .........

....... 31.25 ...... .

Telegramų 
....... ;... $6.25 
......... 11.25 

...J......... 21.50

............ 31.75

600 litų .....
700 Htų .
800 litų ....
900 litų ....

............ •••••

Paštu
. $62.00 .

...... 72.25

...... 82.50
.... 92.75 •

1 03 00

Telegramų 
.. . $62.50 
' . 72.75 

. ... 83.00 
.. .. 93.25 

. 103.50
400 litu ...... . 41.50 ......... ............ 42.00 ’ |O“0 litų .....

5000 litų ..... h 1 1 00 . 514.50
500 litų .... ............ 51.75

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių^

Visuose reikaluose adresuokite:

1739 Sq. Halsted St., Chicago, Illinois

PUIKUS IR DIDELIS TEATRAS
TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA 

Stato scenoje pelikių veiksnių istoriškų tragedijų

“ŽIVILE”
Nedeliaj,. Gruodžio-Dec. 14, <1924

SGHDOL HALI SVET
18 ir So. llonore gat;

Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga $1, 75c. ir 50c.

GERBIAMOJI VISUOMENE:T
Šis veikalas yra statomas vien tik dėl to, kad vi

suomenei yra pageidaujamas ir jis perstato senovės 
Lietuviu papročius ir jų tikybų. Jame pamatysi e, 
kaip Lietuvių kunigaikštis karštai tikėdamas į savo 
Dievus ir dėl jų meilės aukauja savo vienturtę duk
terį sudeginimai ant laužo dėl1 garbės Dievui ei li
nui. Taipgi už' karštus įsitikėjimus toš jaunos mer
gaites, kuri nebijodama nei karštos laužo ugnies žen
gia su meilė į liepsnų palikdama pavizdį n kais ų 
Dievams meil& Taigi nepasilikit nei vienas nepa- 

. . .. Davusieji ilgai neuz-
Kviečia T. K L.- mirsite.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SI., Room 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. n«o 9-6
Valcriti i s3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 į

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas vienose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir {galiojimus.
7 S. Dearhorn St., T<*L Randolph 8261 
Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telefonai Ituosevclt 9000
Namu telefonus Ganai 1667

V, W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

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

V ak. 8223 S. Halsted St^ Chicago 
Tel. Yorda 4681

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieslyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washinfton St, 
Cor. YVa^hington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

I A. E?. STASULANII
\dvoha: į

77 W. Waabi«gf.ou St. Room 911 I
Tel. Central 6200 «

Cicero’. Utarninko vakare I
1314 S- Cn cM! Av I .1 h < • <i i»U3b P

j Ant Bridgepoib Seredoj nuo
6 8 v. ▼. Subatcj nuo 1-7 v. v. I

■ ^236 S. Halsted St. T.Bom. 673* M
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MUSŲ MOTERIMS
— Veda Dora Vilkiene . . . ...... 1 ■■» ■■■■

ŽIRNIŲ SRIUBA

Pamerk 1 kvortą perskeltų 
žirnių per naktį. Ant rytojaus 
nusunk vandenį ir sudėk žir
nius į puodą su kaip tik užtek
tinai šalto vandens, kad apsem
tų žirnius, taipgi pridėk 1 Šauk
štuką sodos. Uždengk ir vi ryk 
15 minutų. Tada nusunk van
denį ir numesk tas odas kurios 
bus atsiskyrę nuo žirnių. Už
pilk 4 kvortas vandens, įdėk 
šmotą sudintų lašinių ir vieną 
didelį svogūną smulkiai sukapo
tą. Viryk iki žirniai bus visai 
minkšti. Tada pridėk druskos ir 
pipirų pagal skonį ir didelį šmo
tą sviesto.

Patariama 
bandyti šią 
ha i skanus, i 
valgyti su pakepintais 
šmoteliais sudžiuvusios 
duonos arba “krekėm”.

visom moterim
sriubą, nes tai la

šėtus valgis. Reikia
mažais
baltos, MĖSA S(| DARŽOVĖMIS

KUMPIS IR DUONA MEKSI- 
KONIšKU BUDU PRIRENGTI

i

Supiaustyk sudžiuvusios bal
tos duonos į riekptes pusės 
colio storio. Pamerk riekutes 
iki bus minkštos skystime pa
darytame iš vieno puoduko pie
no sumaišyto su 1 išplaktu 
kiaušiniu. Paspirgyk duoną 
ant gerai išsviestuotos skaura- 
dos. Pridėk šiltoj vietoj.

Sumaišyk 1 puoduką suka
poto išvirto kumpio (ham) su 
vienu trečdaliu puoduko minkš
tos duonos trupinių, ir gana 
pieno dėl suvilginimo (galima 
vartoti likusį pieną kur duona 
mirko).

Pašildyk šį mišinį ir apiberk 
pipirais. Užtepk jo ant duo
nos riekutės ir padek šiltoj vie
toj. Išvirk keletą kiaušinių iki 
galima bus nuimti lukštus, o 
kiaušinis visgi čielas liks (kiau
šiniai neturi būti labai kieti). 
Nuimk lukštus ir padėk po 

kiaušinių ant dviejų riekučių 
duonos padėtų šalia viena kitos 
ant torielkos.

Susyk padėk ant stalo. (Kiau
šinius ir dvi riekutės duonos 
turi būti paskirta kiekvienai 
ypatai).

VOKIŠKU BUDU PRIRENG 
TOS BULVĖS

Paimk kiek nori bulvių, maž
daug to pat didžio, nulupk ir 
tada padaryk skylę per vidurį 
kiekvienos bulvės. Per šias sky
les perverk po dešrelę (frank- 
fort). {pilk biskį verdančio 
vandens į negilią blėtą, sudėk 
bulves ir dešras. Ant kiekvie
nos bulvės uždėk riekutę rūky
tų lašinių. Kepk iki viskas bus 
minkšta, laikas nuo laiko aplai- 
stydama skystimu, kuris randa
si bliude. Išimk bulves ir padėk 
ant stalo dar karštas.

Sukapok bile kokios atlieka
mos šaltos mėsos ir lygiai tiek 
pat šaltų virintų bulvių.

Sukapok 2 arba 3 svogūnus 
ir sumaišyk su bulvėmis ir mė
sa, įdedant druskos ir pipirų 
pagal skonio. Sudėk į blėtą ir 
uždėk ant viršaus keletą plo

nų šmotelių lašinių.
Kepk pečiuje iki viršus pa- 

rus. Vieton svogūnų galima 
vartoti morkvas. Įdėti galima 
tiek pat morkvų kiek bulvių. 
Morkvos yra labai sveikos vai
kams.

PRANCŪZŲ PAŠTETAI 

D/2 puoduko miltų (pastry 
flour)

% dalį šaukštuko druskos
6 valgomus šaukštus lajaus.
Nevisai pusę [moliuko šalto 

vandens.
Išsijok miltus ir druską ir 

įmaišyk 6 valgomus šaukštus 
lajaus su peiliu arba su šake, 
niekuomet su šaukštu. Kuomet

lajus gerai sumaišytas su mil
tais, dadek nevisai puoduko 
labai šalto vandens ii* padaryk 
stiprią tešlą. Išiihkj tešlą ant ge
rai suimituotos lentos. Padalyk 
į dvi dalis. Vieną dalį išvoliok 
iki bus plonutis blynelis —- tru
putį didesnis už blėtą į kurią j j 
dėsi. Tada gerai išlajuok apskri- 
čią, lėkštą blėtą ir uždek ant 
jos blynelį. Dabar gali įdėti ko 
tiktai nori į pajų ar obuolių (su
pjaustytų plonai ir ąpibarstytų 
cukraus ir muškatinio fiešutd 
(nutmeg) ar džiovytų slyvų (iŠ- 
viry tų ir be branduolių) ir t. t. 
Nereikia kad būti) skystimo. 
Dabar išvoliok antrą dalį, plo- 

prapjovus tris mažas sky- 
uždėk

pajaus žiūrėdama, 
gerai sulipdinti.

nai
lutes viduryje blynelio
ant viršaus
kad kraštai
Įkepk į karštą pečių iki maty 
si, kad tešla iškepus.

KOPŪSTAI SU PIENU

Supiaustyk į riekutes vieną 
mažą kopūsto galvą. Išpjauk 
ir įdėk į puodą, užpilk tiek 
vandens, kad apsemtų. Virk iš- 
lengva iki kopūstai bus minkš
ti. Nusunk ir pridėk pakanka
mai pieno, kad apsemtų. Drus
kos ir pipirų pagal skonį. Nesi
gailėk sviesto.

Reikia valgyti karštą.

RIEŠUČIAI IR VAISIAI

Sukapok pusę puskvortės cit
rinos, pusę svaro radzinkų, vie
ną puskvortę žimriešučių ir pu
sę puskvortės valakiškų riešu-

Valgant greit ir perdaug.
Nesukramtant maisto gana 

smulkiai, nuplaujant jį gėralu

čių. Viryk du svaru cukraus su | bevalgant, 
ketvirta dalim puskvortės ųkšu- 
šo ir vieną šaukštą sviesto iki 
pasidarys visai kieta, bet lead 
netrupėtų, leidžiant j šaltą van
denį. Plak kol dar nevisai at
auš, sudėk vaisius ir riešučius 
ir kaip pradės kietėti išversk 
ant drėgno skarulio ir minkyk 
kol pasidarys mikli tešla. Ap- 
siausk skaruliu aplink ir atau
šus supjaustyk į šmotelius.

NAUJAS BUDAS VIRTI 
SPALGENAS

Perrink uogas, nuplauk ir už
pilk šaltu vandeniu konservuo
jamame katile. Kaip juos kuo
ne ima virti, indėk cukraus da
lį lygią uogų daliai ir patrauk 
toliaus nuo ugnies, kad išleng- 
vo kaistų, bet nevirtų. Paleng
va ir atidingai verdant jos ne- 
pasileis, bet pasidarys skaidrios 
ir atrodys, kaip konservuotos 
vyšnios.

Kitas būdas reikalaująs ma
žiaus cukraus 
gas verdančiu vandeniu 
lūs vandeniu palaikyk valandą 
ir nupilk. Kaip yra minkštos, 
ištrink p^r šitą, uždėk vėl ant 
ugnies su puse to cukraus- ką 
uogų.

'Šitaip pasidaro puikus drebu
čiai.

tai užpilant uo- 
užpy-

KAIP DAUGELIS ŽMONIŲ 
SUSERGA

I Geriant svaiginančius gėralus 
pertahkiai ir perdaug.

Ilgai išvokaniojant ir atmie- 
gan t vėlai frytate,

Dėvėjant peranikštus drabu
žius, kurie neleidžia liuesai krau
jui tekėti.

Neišsimankštant gana, kad 
kojos ir rankos butų šiltos.

Negana prausiantiės ir išsi- 
trinant širkščiu rankšluosčiu, 
kad atidaryti odoje akutės pra
kaito, ar nusidėvėjusiu kimo da
lių išėjimui.

Permainant šiltus diehos dra
bužius ant lengvų ir neužtek* 
tinų dėl vakarinių susirinkimų.

Alkinant pilvų, kaip daugu
mas kad daro, idant užtekti ro
dymosi panoriams.

» Būnant nuolat suerzime ir rū
pesčiu apimtu, jeigu tas arba ki
tas nenusiseka taip, kaip yra 
geidžiama.

Valgant ir geriant kiekviena
me dienos ir nakties laike, vie
toje valgyti tam tikrose valan
dose ir tik vidutiniškuose ap- 
štyse — devyni dešimtdaliai 
žmonių valgo dvigubai tiek, kiek 
reikia savo gyvasties ir sveika
tos palaikymui.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Phone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė 
4254 Archer Avė. 
kampas Albany Avė,

Spcciališkumas išpildyme recep
tų, Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran
ci jos ir kitų šalių.
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

IMrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIEKE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampai 81 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi aku Be
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuos*. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose relka 
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.
.Valandos nuc

8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR, SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

ALPAMaltExtract
Bohemian 

1,^ importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se- 

M '■ W tų, $10.50. Pa- 
l’imdykit ši svei- 
ką nustingą 
gėrimą. Prašy- 

\ kit jūsų groser- 
ninko, kad gau- 
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

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

1046 Milwaukee Avė., k a m p. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarke; 
9149. Ros. Key.stone 4130.

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., nedčlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

ra^Tel. Blvd. 81»» 
Woitkew1cn 

» BAN1S 
akusebka" 

“O ruriu patyrimą 
02 Pasekmingai p» 

arnauju mot* 
^3-ims prie pimdy- 
> no kiekvienanM 

Atsitikime. Tei- 
gJJĮkia ypatiška pri- 
g* turėjimų. Duodu 
H|| natarimus mote 
m! -ims ir mergi 

toms dykai.
'^4 3113 Soath

Halsted St.

Telefonai i

HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Nakų 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
>410 So. Halsted St,

Val.i 9—10 A. M. Ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lakos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriikų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų* ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1957

kvolNo. 1957. Šįmet labai madoj 
das, taigi, ši suknia yra viena 
kiausios mados. Gali ją pasisiūdinti 
iš vienos arba dviejų rųšių materi-

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

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 

Nedčlioj pagal sutartį
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

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

iki 2 vai. po pietų

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

Lietuvon........... .
NAUJIENOS pusei metą.......

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

Lietuvon.............

$3.50
$4.00
$1.75
$2.00

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 11d 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare 1

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaiką ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

abejoji akimis, pasiteraąk 
A. R. BLUMENTHAL

Optomotrlit
Te!, noultvard 8487

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

lubų

Prancūziškas Daktaras

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardų 86 colių 
materijos ir 1% yardo skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numęrj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už-l 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: ■

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, IU.
čia Jdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdi No.......... .....
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St„ Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. We«tem Avė 
Tel . Lafayette 414C

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedčlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette



Pirmadienis, Gruod. s, )9?.4

[met jisai stengėsi sulaikyti 
Europą nuo karo. Jį nudėjo 

’ pakvaišusio “patrioto” kul-
MAUJIgMOS

Th« Lithuaalan Daily Nww« 
euhHanad Daily Exc«»jt Sunday pakvaišusiu pauiiuuu nux 
«y Tha Lithuanlan Naws Tub Ca Ine I ka. Tas pakvaišęs “patl’io

Kditor P. Gri<aitU

1789 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.80 per year outside of Chicago. 
18.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered a* Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
•f Chicago, III., undar tha act of 
tfarch 2nd, 1879.

tizmas” per ketverius suvir- 
šum metų maudė kraujuose 
Franciją ir paskui per tiek 
pat laiko triumfavo visoje ..

. t> x v. ,. .. . ti gyvenime partijos kongreso Europoje. Bet šiandie jisai rezoliučijQ> kuri

META LAUK KOMUNISTUS.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas! Roosevelt 8500.

Uisimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ...... .........
Pusei metų ...........____
Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ------

Chicagoje per aeiiotojusi
Viena kopija__________ u 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui -..........................................75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metami$7.00
Pii*ei metų 8.50
Trim* mėnesiam*1.75 
Dviem mėnesiam _ - .... , 1.25
Vienam mėneaiiii . , , ____  .75

Lietuvon ir kitur aisieniuoset
• > (Atpiginta)

Metanui____ _______ __ —■ $8.04
Pusei metų      —____  4.00
Trims mėnesiams .. ...... ___ 2.00

‘ 1 < • |
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su atsakyme.

.... $8.00
__  4.00

2.00
— 1.50

: -...... i: •- :l' . ( i •!

prieš valdžią asmens ir laikraš
čiai gali būt baudžiam. piniginė
mis pabaudomis ir kalėjimu ad- 
ministratiniu keliu, t. y. be teis
mo nuosprendžio.

Kas spręs, ar žinios, dėl kucų 
valdžia prisikabins prie žmogaus

Anglijos Darbo Partijos pildo- arba laikrašči.\ yra ‘iškra’py- 
masis komitetas nutarė įvykdin- tos?” Pati valdžia.

‘ ‘ » Reiškia, valdžia kaltins, vald-
, ______ ___ __ i reikalauja, kad žia darys nuosprendį ir valdžia

jau smunka, ir Jean o Jau- iš partijos butų pašalinti komu- vykins bausmę. Tai yra despo- 
nistai. Komitetas pranešė vi- tizmas, o ne demokratiją. To-

< • ‘ J t’soms prisidėjusioms prie Darbo
Franciia dabar oficialiai Pabijos organizacijoms, kad jos 

v lohvcm izri VinVYnano nori

pripažino, kad internaciona- į 
listas Jaures’as buvo gėrės- 
nis savo tėvynės sūnūs, ne- linti ypatingai dėlto, kad jie sa
gu tie nacionalistai, kurią vo nusistatyme vadoyaujasi nę 
auka jisai krito. *

Nacionalizmas yra tauti
nis egoizmas. Kaip asmuo, smg komunistams už tas biau- 
kuris žiuri tiktai savo nau- rias atakas, kurias jie darė prieš 
dos, taip ir tauta, kuri ne- Darbo Partiją ir ypač prieš Dar- 
paiso kitą tautą interesą, bo l?artijos kabinetą, 
ankščiaus ar vėliau sušilau-!
kia nelaimės. Nes egoizmas SUKONFISKUOTAS TROCKIS

res’o idėjos ima viršų.

privalo išbraukti kiekvieną narį, 
priklausantį į komtinistų parti- 

. Komunistai turį būt paša-

Anglijos sąlygomis, bet įsaky
mais iš Maskvos.

Tai yra pilnai užsipelnyta bau-

iššaukia neapykantą ir gim
do priešus. « ... i \

Jeigu Francija nebūtą dos Rusijoje, 
nusikračiusi nacionalistą 
valdžios, tai ji neišvengia
mai butą priėjusi priė to, 
kad prieš ją butą susivieni
jusios visos šalys, kaip karo 
metu prieš kaizerinę Vokie
tiją

P ii- < |
kia tvarka kitąsyk būva prakti- kapitalas, kuris iš savo pusės 
kuojama carinėje Rusijoje ir da- dalinasi į pagrindinį ir apyvar- 
bar yra praktikuojama bolševi- tos. Į apyvartos kapitalą įeina 
kų žemėje. Bet Lietuvos res- pinigai, popierinės .brangenybės, 
publikai turėtų būt gėda, kad tresto produkcija ir visa tai, kas 
jos pastatytieji Klaipėdos kraš- tik vieną sykį gali būti gamybo- 
tui viršininkai pamėgdžioja tuos je išnaudota (kuras, žalioji me- 
despotus. > ■ džiaga ir t p.). Toks trestų sta-

Jeigu Klaipėdos kraštas ture- tutinio kapitalo padalinimas iš- 
tų savo atstovų seimą įstatymų šauktas tuo, kad jo, pagrindinis 
leidimui, tai tokios rųšies vald- kapitalas negali būti apyvartos 
žios savivaliavimui tenai nebūtų objektu (Civ. kod. 22 str.). Už 
vietos.'

Del neteisingų užmeti 
nėjimy

Rytų Indijos Swaraj par
tijos vadas, C. R. Das$ pa
siuntė kablegramą Anglijos 
darbiecių laikraščiui, “The 
Daįly Herald”, apie protes
tus; kurie yra keliami prieš 
Indijos vice-karaliaus įsa
kymus areštuoti Svvaraj va
dus. Jisai praneša, kad Cal- 
euttos mieste buvo atlaiky
tas milžiniškas protesto mi
tingas, kuriame dalyvavo 
30,000 žmonių. Tame mitin
ge susivienijo visos indusų 
partijos — swarajistai, libe
ralai, nepriklausomieji, na
cionalistai ir nuosaikieji. Po 
mitingo tapo paskelbtas 
Bengalės provincijoje ra
mu* streikas. Paskui visos 
indusų partijos išleido ben
drą manifestą, kuriame 
liaudis yra raginama kovoti 
prieš, biurokratinę Anglijos 

, priespaudą.

Trečiąjį L. Trockio raštų to
mą, kuris nesenai išėjo iš spau- 

sovietų cenzūra 
s u konfiskavo. Tame tonte auto
riui , gvildena ‘‘Lapkričio 1917 
metų 1 Revolįucijos Pamokas,” 
mėgindamas įrodyti, kad dabar- 

’ tiniai bolševikų vadai, Zinovje- 
vas ir Kanuenevaš, nesugebėjo 

, suprasti revoliucinės situacijos,- 
kuomet prasidėjo bolševikiškas 
perversmas. _
Trockis rąšo, kad Lepinas ir 

jisai, Trockis, įvykinę tą perver
smą prieš partijos centro komi- 

1 teto daugumos norą. Tiktai 
Markso teorijai. IŠ to mato- kuomet bolševikų sukilimas pa- 
me, kad marksizmas-ir so- sisekė, tai Zinovjevas ir Kame- 
cializmas nėra tas pats. An- ”ev““s 
glijos socialistų vadas, Ram- 
say MacDonald, ir 
marksininkas.

Nabašninkas Jaures’as 
buvo didis socialistas, nežiū
rint to, kad jisai nepritarė

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
Valdyba vardan teisybės norė
tų pranešti lietuvių visuome
nei, lfa<i paskutiniu laiku pa
sirodę tūluose laikraščiuoise už- 
metinėjimai “Naujienoms” ir 
jų redaktoriui p. P. Grigaičiui, 
buk jis tuo ar kitu budu ken
kiąs Vilniaus lietuvių šelpimo 
darbut, neturi jokio pamato.
Nenagrinėjant netikslumą anų 

kaltinimų, Vilniaus Vadavimo 
Komiteto valdyba šiuomi pa
reiškia, kad “Naujienos”, o 
ypatingai p. P. Grigaitis nuo
širdžiai ir visomis išgalėmis 
rėme ir remia V. V. K. darbą 
ne tik plunksna, bet ir asmeniš
kai. “Naujienos” ir jų redak
torius daug prisidėjo prie su
rengimo pasekmingo milingo 
spalių 9 d. š. m. šv. Jurgio sve
tainėj, ir lig šiol su muisų ko
mitetu dirba bendrai ir harmo
ningai.

Mes apgailestaująm, kad to
kie netaisiusi užmctiAėjimai, 
delei. blogų; informacijų ar ki
tokių priežasčių, randa vietos 
Amerikos lietuvių spaudoj.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
Pirmininkas Stasys Kodis, 

Sekrętorius M. Vaidyla.

savo skolas trestai atsako tik 
| apyvartos kapitalu. Nors trestai 
pervesti į komercinį išskaičiavi
mą ir privalo savo gamybą vesti 
taip, kad neturėjus deficito, vis 
tik praeitais mietais - valstybinė 

į pramonė davė 175 mil. aukso ru- 
. ,, . . . . .J bliu deficito, o transportas —kapuuhzmo -jį komumznm • 4 126 mil aukso rublių> kag

‘ rai sudaro su viršum 300 mil. au 
kso rublių deficito (Dzeržinskio 
š. m|. 23-11 pramonės, prekybos 
ir transporto atstovų susivažia
vime pranešimas). Toks yra ofi
cialus deficito .apskaičiavimas, 
bet prie jo reikia pridėti dar tre
stų įsiskolinimą, kuris 1923 mer 
tų X—I siekė 177,121,000 aukso 
rublių, (Socialist. ch-vo 1923 g. 
9—10 Nr. Fridman. Finansirov- 

e vanije promišlennosti, v 1922— 
' 1923 g.), ir taipgi yra linkęs pa

virsti į valdžios dovaną.

Soviitų Rusijos Pramonė
I į.................... —

. , .J
“Lietuvos Ūkyje” A. Jakobas 

paduoda labai įdomią, žinių 
apie Rusijos pramonę seniau ir 
dabar. Skaitytojai galės spręs
ti, kiek Rusijos gyvenimas pa
gerėjo. A. Jakobas rašo:

. Prieš didįjį karą Rusijos pra
monė duodavo valstybei įvairių 
mokesnių pavidale iki 500 mi
lijonų auks. rublių pajamų, 
išlaikydavo iki 3 milijonų dar
bininkų, apmokėdavo įdėtiems 
rusi| ir užsienių kapitalams 
nuošimčius, sudarydavo atsar
gos fondus ir duodavo gali
mybę plėsti ir koncentruoti 
gafhybą. Pirmais gi komunis
tų valdymo metais ‘1 pramonė 
davė valstybei vieton peilno de-\ 
ficitą ir darbininkų padėtis' bu-j 
vo apverktina' (Maskvoje dar
bininkas 1920. metais uždirbda
vo nuo 1,5 iki 7 aukso ‘rub
lių).

syk peršokti pasirodė negali
ma, reikia pergyventi tam tik
rus pereinamus etapus. Visiš
kai nuo kapitalizmo atsisakyti 
negalima, reikia jį dalinai da
le ist i ir komunistų šalyje. Svar
besnėse ekonominio gyvenimo 
srityse buvo įvestas taip vadi
namas — valstybinis kapitaliz
mas,' o antraeilėse srityse — 
grąžintos teises privačiam ka-1 
pilniui. Žemės ūkio srityje 
naujoji ekonominė politika pa
sireiškė atsisakyme nuo ūki
ninko gamybos pertekliaus rėk-j 
vizicijų, vieton jų įvestas t. v. 
“prodnalog”, t. y. ūkininkai 
privalo mokėti iš savo ūkių iš 
anksto valdžios nustatomus 
mokesnius javdįs ar šiaip pro
duktais. Atsakomybę už nemo
kėjimą neša kiekvienas mokė
tojas individualiai.

(Bus daugiau)

' (Tęrinyi)
’ • 4 < i i1923 metais .buvo pradėta 

mokesnius priiminėt! žemės 
ūkio paskolos lakštais ir da-, 
linai pinigais, o šiais metais 
jau tik pinigais. Einant žemes 
kodekso 1 str. privati žemės, 
miškų ir vandenų nuosavybe . . . y. , . ± v. 
atmainyta. To pačio kodekso 4 1 dovinėms per keletą žingsnių 
str. įvestas naujas institutas _ |‘>«o J U žmones w vaitojo, bet pa- 
betarpio žemės 
teisė, kuria einant naudojantis 
žemę igari’ ją tam tikromis są
lygomis išnuomoti ir .1 
metų paeiliui, net neįdirbti, že
mės produktų savininkas yra 
tą žemę naudojus asmuo. Ties 
žemės ūkio srities politika šiek 
tiek sustojau dėl to, kad Rusi
jos pramonė pirmon eilėn dir
ba dabar vidaus rinkai paten
kinti, o tos rinkos didžiausią 
dalį kaip tik sudaro ukininkai, 
ir jei žemes ūkio srityje ko
munistai nebūtų pakeitę savo 
politikos, nebūtų grąžinę ūki
ninkams laisvės naudotis 
nori savo darbo vaisiais, 
tada didesne dalis pramonės 
gaminių ^ištiek (nebutų turė
jusi vartotojų. Dabartinėje 
tvarkoje Rusijos pramonė su
sideda iš 1) valstybinės (vals-' 
tybiniai trestai), 2) koperaci- 
nės, 3) mišrių akcinių bendro- 
vių (dalis valstybinio ir dalis 
privataus kapitalo, dažniausiai 
užsienio), 4) privačių asmenų 
ir bendrovių įmonių, koncesi
jos ir nuomos pagrindais dir
bančių ir 5) grynai privati pra
monė. Beveik visos šiek tiek 
stambesnės įmonės ir įvedus 
naująją ‘ekonominę politiką pa
liktos valstybės žinioje, bet jų 
gamybos sutvarkymas ir ko
mercinių operacijų vedimo bū
das jose pakeistas. Iš tų valsty-l 
biniu įmonių, arba jų susivie- ,... ^ G H /v,; Mykoliukas jau buvo prie ne-mjimų i grupes, dažnai net Pamatė io sulaužv-
valstybiniame maštabe, sudu- ^umngojo. lamste jo suiaųzy 
rvti atskiri ūkiai - trestai, ku- kojas taflą kraujų ir jam

Šiam pirmutiniam komunis
tų pramonės srityje eksperi
mentų periodui iliustruoti, aš 
čia paduosiu iš vieno gana žy
maus jų ekonomisto strttlpsnio 
(Disproporcija choziaistva iii 
krizis promišlennosti. V. Triof- 
uov, vestnik prom., torg. i 
transportą, Maskva- 1924 'm. 
3 Nr.) trumpą ištrauką: “Nuo 
vasario menesio revoliucijos 
pradedant, pramones padėtis 
žymiai susipainiojo. Jei karo 
metu jau1 sumažėjo mašinų ir 
įrengimo pramonei tiekimas,, 
tai po revoliucijos jis visai su
stojo. Forsiruotu tempu prasi
dėjo taipgi ardymas administ
racinio valdymo aparato. Dar 
prieš spalių mėnesio revoliu-

• , ’ I /»• “ *7

Sužeistasis kb.nvųfeingai pa
sisuko ir pasistojo ' ant .rankų. 
Tai buvo vaikinas. Lupos iš skau 
smo buvo ' pajuodusios, veidas 

f-w pilkas, akys įdubusios, žiurėjo

Išgriovusioje sienos skylėje 
pasirodė sulinkęs, vos beįsten
giąs sužeistąjį panešti Mykoliu
kas. Pamažu praėjo pavojingą 
vietą ir, sustojęs prieš minią, 
naiviai džiaugdamasis sušuko:

—Važiuoja!., važiuoja!... Tik
tai vienas jo batas tenai paliko!., 

j Darbininkai sukibę paėmė su-
Dieve gailės-'

ir užsigeidė net atsistoti jos prie
šakyje.

Toliaus Trockis nurudo, kad 
tie patys elementai, kuiHe klydo 

. Lapkričio mėnesyje! 1917 me
tais, šiandie vadovauja komunis
tų Internacionalui. Ačiū jų ne
gabumui, bolševizmas tapo su
muštas Vokietijoje ir Bulgarijo
je.

Į šituos Trockio kaltinimus o- 
ficialė bolševikų spauda atsakė 

! straips
niais,, prikaišiodama jam įvai
rius jo griekus iš jo praeities. 
Vienok bolševikai nebūtų dikta
tūros šalininkai, jeigu jie ten
kintus! vien plunksna, kaipo 

i idėjinės kovosi įnagiu. Zinov- 
Įjevas su Kamenevu įsakė savo 

Ne taip yra bloga nežinoti tarnams, kad jų oponento kny
ga butų sukonfiskuota, kas ir 
buvo išpildyta. Ir “proletariato 
laisvės” šalyje vėl viskas tvar
koje.

gi nėra

tiktai 
Musų

Marksizmas yra 
tam tikra teorija, 
nuomone, ji yra geriausia, 
bet reikia pripažinti, kad 
yra ir gerų socialistinių idė
jų, kurios atsirado be tos te
orijos. Gyvenimas daro žmo- aštriais polemiškais 
neš socialistais sparčiau, ne
gu jie suspėja išstudijuoti 
Markso veikalus. Butų ne
sąmonė deliai to tuos žmo
nos niekinti.

|Markso teorijos arba nesu
tikti su ja, kaip iš atskirų 
Markso sakinių išvesti daly
kus, kurių jisai niekuomet 
nemanė arba kurių jisai vė
liaus pats buvo atsižadėjęs.

Kepresijos, prieš kurias 
Indijos gyventojai kelia pro
testus, prasidėjo tuojaus po 
to, kai Anglijoje laimėjo rin
kimus konservatoriai.

Kol Angliją valdė sociali- bartiniai komunistai, 
stas MacDonaldas, Indijosvyzdžiui, užtikę Markso raš-

su tuose žodžius “
jie pavertė 

MacDonaldo Marksą kokiu tai kraugeriu,

Kaip tik šitaip elgiasi da-
Pa-

administracija apsiėjo
žmonėmis švelniai. Vienas1 diktatūra
pirmutinių
žingsnių buvo įsakyt Angli niekinančiu demokratiją ir 
jos vyriausybės atstovams pritariančiu terorui. Tuo 
paleisti iš kalėjimų indusų gi tarpu “Kapitalo“ auto- 
visuomenės vadus, kurie bu- Hus būvu griežčiausias viso- 
vo suareštuoti, prie Baldvvi- kio despotizmo priešas ir at- 
no, Bonar Law ir Lloyd kartotinai yra pasmerkęs 
George’o valdžių.

Dabar konservatorius
Baldwiųas vėl yra sugrįžęs' 
valdžion, ir Indijos kalė ji-' 
mai vėl pilni. j

Vienok komunistiniai pk-
periai nuolatos tauzija, kad u^’fcu nekurtose Kauno teatrų 
tarpe socialisto MacDonaldo ra<,i° st°tis ~

t , Hin knnc«rTfnnR darvf.i Tpi

ii' imperialisto Baldvvino ne
są jokio skirtumo!

proletariato

terorą, tiek “baltąjį”, tiek 
“raudonąjį”.

SU RADIO KONC ERTAIS

KAUNAS. Paskutiniuoju

Tiktai

BAUSMĖS BE TEISMO 
KLAIPĖDOJE.

pa- 
ir

Franci jos socialisto, Je~ 
an’o Jaures’o, lavonas nese
nai buvo palaidotas Panthe- 
one. Tai yra laidojimo vie
ta Francijos didvyriams, už
sitarnavusiems nemirštamos 
garbės savo naudingais dar
bais kraštui.

Dešimtis metų atgal Jean 
Jaure- buvo nužudytas, kuo

■ ra- 
dio koncertams daryti. Tečiau 
tos nepaprastos naujienybės re

zultatai pasirodė visai nekokie. 
Pirmadieny 17 lapkričio kino-te
atro “Ilizija” salėje laike antrak
tų (pertraukų) buvo padaryta 
radio koncertų pirmieji bandy
mai, bet be pasekmių. Vietoje 
lauktojo koncerto buvo girdėti 
koks Tai Užimas7~^\ ■

Kiek ankščiau tokie pat radio 
koncertų baudimai buvo padary
ta 1 autos Teatro salėje, kur ir 
gi išėjo tas pats. Matyti nemo
kama gerai įtaisyti.

—Lietuvos darbininkas.

Klai pėdos laikraščiuose 
skelbta toks gubernatoriaus 
direktorijos “paliepimas:”

“§ 1. Kas nusikalto viešai 
tvirtinęs arba platinęs prama
nytų ar iškraipytų žinių, kad 
tuo kenktų Valstybės įstąi- 
gomis arba niekintų Vyriausy
bės veikimą, tas yra baudžia
mas kalėti ligi vienų metų ar
ba bauda ne daugiau 2500 li
tų.

2. Jeigu nurodytas § 1 
nusikaltimas padarytas perio
dinėje spaudoje, redaktorius 
arba leidėjas gali būti admi- 
ni s tratini u keliu, Klaipėdos 
Teritorijos Direktorijos -pir
mininko nutarimu, nubaustas 
bauda ligi 25,000 Ittų, arba 
negalint išieškoti pabaudos, 
areštu ligi 6 savaičių, o peri
odinis organas sustabdytas 
leidimu ligi 6 savaičių, arba 

’ neapribotam laikui.
“Tokiame atsitikime byla 

prieš redaktorių arba leidėją 
Teisme nekeliama; iškelta gi 
marinama.'

“§ 3. šis paliepimas veikia 
nuo tuojau.” {
Paliepimo data — lapkričio 6 

d. 19^1 m. Nuo tos dienos jisai, 
vadinasi, įėjo į galią.

Taigi Klaipėdos krašto valdo
vai padarė patvarkymą, kad už 
tvirtinimą arba skelbimą “pra- tavimas. Jų 
manytų ar iškraipytų žinių”

statyta tokion padėtin, kad val
dyti įmones nenorėjo ir negai
lėjo... I*ramones irimo proce
sas milžiniškais žingsniais ėjo 
pirmyn. Visos pramonės įmo
nės spalių mėnesyje nustojo, 
kaipo pramonės produkcijos 
gamintojai, gyvuoti. Teisybė, 
jos pavirto į puikiausias pro
letarų revoliucijos laboratori

jas, fabrikuojančias dideliame 
skaičiuje Sovietų Rusijos sta
tytojus, bet dėl tautos ūkio, 
dėl f pramones -v-- jos, žlugo; 
pramones gyvenimas jose apmi
rė. Tokioj letargijos padėtyje 
pramone išbuvo iki pusės 1921 
m. Pramones įmonės uždarytos 
nebuvo, formaliai jos dirbo, 
bet produkcijos neduodavo, ar
ba duodavo menkame, kiekyje. 
Del pramones tai buvo labai 
sunkus periodas. Mažesniosios 
mašinos, įrengimai ir, svar
biausia, visokį. įrankiai tiesiog 
buvo išvagiami ir ėjo į ranką; 
didesniosios mašinos ir pagrin
diniai fabrikos įrengimai, pa
likti be reikalingos priežiūros, 
nedirbant stisinešioeįavo dar 
greičiau, negu 1915—16 m. di
džiausio darbo perpildymo lai
ke. Nemažai žalos padaryda
vo vienos įmonės įrengimo į 
kitą permetimai.” Tai tokia 
maždaug buvo Sovietų Rusijos 
pramonės padėtis iki taip va
dinamos ekonomines politikos 
įvedimo.

» l. .' ,< * ■ ; ' ' ''

1921 melais, kada bolševikai 
gavo daugiau galimybės užsiim
ti rikio reikalais, jiems* pasida-

naudojimosi ^^i nedrįso, 
kartojo vaitodamas;

Į —Dieve mano!
koletas tinS“s!-

| —Tenai negalima įeiti! — ta
rė kurčiai dailidė.

Būrys pasitraukė atgal. /
Jų tarpe stovėjo ir Mykoliu

kas, gal net daugiau, negu kiti 
nusigandęs.

| Baisu, kas jam darėsi!... Jau
tė visą sužeistojo skausmą, jo 
baimę, sielvartą ir nusiminimtą, 
o kartu ir kažin kokią 
kuri stūmė jį priekin...

| Jam rodėsi, kad
minios, o tiktai jo vieno yra pa- jis ką padės?
reiga, gelbėti žmogų, kurs atėjo | Tuo tžfrpu gatvėje žmonių ėjo 
čia iš kaimo uždarbiauti. Ir ką vis daugyn ir daugyn. Bėgo smal 
valandą, kai kiti kalbėjo sau: ei
siu! jis galvojo.

—Neisiu! nenortu!
Bailiai apsižvalgė. Stovėjo vie 

nas pryšaky būrio, arčiau prie 
muro, negu kiti.

I —Neisiu!
—pakėlė kuolą, kurs gulėjo kuo 
ne prie jo kojų.

žmonės ėmė pusbalsiu šnabž- 
dėtis:

—žiūrėkit!... Ką jis daro?...
—Tylėkit!
—Gailestingasai Dieve, pasi

gailėk,—šaukė sužeistasais, rau
dodamas iš skausmo.
' —Einu! einu!.. — tarė Myko
liukas, ir įėjo tarp griuvėsių.

—Abudu pražūsite! — sušuko 
dailidė.

kaip
tai

ryti atskiri ūkiai — trestai, ku
rie turi būti vedami grynai ko
merciniais pamatais. x Tresto 
gyvavimo pamatas — kapitalas 
susidaro iš turtų 
mašinos, instrumentai, kuro a t-' 
saiga, žalioji medžiaga ir t. t.), 
kurie jiems, einant tresto sta
tutu, valstybės pavedami, ir iš 
piniginių apyvartos kapitalui 
asignavimų.

(statybos

1923 metų balandžio mėn. 10 
dienos dekretu, visas tresų ka
pitalas suskirstomas į rųšis: 1)

< . i 4 "r ū - * statutiniu kapitalas, į kurį įeina 
re aišku, y kad tvliau ęi^duo vjsos va^tybės trestui perduotos 
kehu, kurrno j.e fjo beVe.k ke- 2).-'rezervinis kapi-

Lalas, kuris sudaromas metiniais 
iš gryno pelno išskaitymais ir 

1Q) amortizacijos- bei darbiniu*

turis metus negalima, nes vi- ‘ 
sas Rusijos ūkis turės galuti
nai žlugti, o su juo sykiu tu amoruzacijus oei uiaumur 
rės žlugti n komunis ų viespa- būvio pagerinimo fondas. Iš

aiškiai tada
vado Lenino ^ivo — GVarb^usias statutinis. 
pasisakyta, kad iš i '

žeistąjį, kurs apalpo, ir atsargiai 
nunešė į artimiausius vartus.

—Vandens!., šaukė.
—Uksuso!...
—.Daktarą!...
Mykoliukas nusivilko paskui 

juos, galvodamas:
—Tai geri žmonės toje Varšu

voje! žiūrėk!
Pamatęs, kad jo rankos kruvi

nos, priėjęs balutę, nusimazgojo
pajėgą, ir sustojo prie vartų tų namų, 

t į kuriuos įnešė sužeistąjį. Į vidų 
niekieno iš nesigrudo. Ar jis daktaras'! ar

šnabždėjo, ir

akyse pamėlynavo.
—Broli mano! broli! — šnabž- /

dėjo sužeistasis ir apkabino jo 
L kelius.
’i Mykoliukas pakišo kuolą po 

sija ir staigiu judėjimu ją par 
svėrė. Pasigirdo braškėjimas, o 
iš viršaus, iš antro aukšto, nu
krito keletas plytų gabalų.

—Griūva! sušuko darbininkai, 
išsilakstydami.

Bet Mykoliukas negirdėjo, ne
galvojo ir nieko nejautė. Stip
riai vėl įsirėmė pečiais j kuolą ir 
visai nustūmė siją nuo sutriuš
kintų gulinčio žmogaus kojų.

Iš>viršaus pabiro plytgaliai. 
Pakilo tirštas raudonas dulkių 
stulpas ir pripildė namų vidų. 
Už sienos buvo girdėti kažin 
koks brazdėjimas. Sužeistasis 
garsiau suvaitojo ir staiga nuti-

sus pasižiūrėti, važiavo vežikai 
ir net buvo girdėti iš tolo ugnia
gesių skambučiai, kuriuos ka- 
žinkas ant kojų pakėlė.

Nauja minia tokių, kurie bu
vo ištroškę įspūdžių, susirinko 
ties vartais, o karštesnieji kelią 
darėsi kumštimis norėdami pa
matyti kruviną nuotykį.

Vienam iš jų stovėjęs prie 
vartelių Mykoliukas kliudė pra
eiti.

Pasitrauk, žioply! r- susuko 
kožin koks ponas, matydamas, 
kad vaikinas ne labai paiso jo 
alkūnes.

—Ko^lel — paklausė Mykoliu
kas, nustebęs tuo smarkumu.

—Kas gi jau tu toks per vie
nas, kad toks drąsus? — suriko 
smalsuolis. — Ar nėra policijos 
tokieins dykaduoniams išvaiky
ti?

—Oi! negerai!... — pagalvojo 
vaikinas ir pabūgo, kad jo už to
kį prasižengimą į šaltąją nepa- 
•tupdytų.

Ir nenorėdamas velnio žadinti, 
įsispraudė į minią.

Keliomis minutėmis vėliau 
ėmė iš vartų šaukti tą, kurs ne
laimingąjį iš griuvėsių išnešė.

Niekas neatsiliepė.
—Kaip jis atrodo? — paklau

sė kažkas.
—Baltu palaidinuku, apvala 

kepure basas vaikinas...
b-r-^ir nėra tokio gatvėje?

Einė ieškoti.
—Buvo čia toksai! — 

kažin kas, — bet nuėjo.
Ir policija ieškojo, ir darbinin

kai, bet Mykeliuko nerado.
Iš B. Prūso (A. Glovackio) 

vertė S. Zareckas.
[“L-va”]

sušuko
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“Aušros" Muziejus
1923 m. kovo mėn. 11 d. šven

čiant garbingą 40 metų sukak
tuves pirmojo Lietuvių laikraš
čio “Aušra” dieną, kuris garbin
gųjų lietuvių Tautos veteranų: 
d r. Basanavičiaus Jono, dr. šliu
po Jono, gerb. Jankaus Marty
no, p. Mikšio, gerb. Miliauskio 
Juozapo-Miglovaros ir kitų pas
tangomis 1883 mietais kovo mėn. 
15 d. sunkiausiais Lietuvių tau
tai priespaudą laikais Mažosios 
Lietuvos ribose buvo atspausdin
tas. Tautos mylėtojų ir įvairių 
knygnešių pastangomis, kaipo 
pirmas Lietuvos atbudimo švie
sos kibirkštis buvo platinamas 
po visą Lietuvą.

Šiaulių apskrities savivaldybė 
40 metų “Aušrbs” sukaktuvių 
paminėjimui įrengė prie Šiaulių 
Apskrities valdybos “Aušrjs” 
muziejų, kame renkama užsili
kę senos gadynėj senobiniai ra
sta1, daikta , iškasenos, gamtos 
ra diniai ir vh ’ i-'t šių dienų gy- 
vei, mo atvi’zdąi. Pradžia iau 
padaryta, dėka . musų plačiajai 
visuomenei į kurią buvo atsi
kreipta, noriai prite't to kultūros 
darbo prisidėjo prie turitinimp 
“Aušros” muziejo, kas aukoda
mas senovės daiktus, kas rinkda-* 
mas įvairias iškasenas ir*t. t. ir" 
t. t.' ; '-C 't'"

Muziejus kasdien vis turtėja. 
Yra daug senų lenkų kalba rašy
tų visokių dokumentų, tarpe ku
rių v ienas j bajorystėj luomo Lie
tuvoje pripažinimo dokumentas, 
kuriamu parašyta ir vos begali
ma perskaitytu tai kad kunigai
kščiui Vytautui jojant.. per že
maičių girias nukrito iš .pų jo 
žirgo sidabro pasaga, kurtąr prie
šais einantis keleivis žemaitis 
pakėlęs ir padavęs ją kun. Vy
tautui, už ką jį kun. Vytautas 
pakėlęs į bajorų luomą ir dova
nojęs didelę ūkę. Tik deja, kad 
nebegalima išskaityti to žemai
čio vardas — pavarde.

Toliau yra dauj pimgų (meta 
linių ir popierinių) pradedant 
• .no 16 šimtmečio, ūie.uvos po. 
nk Cų iškamšų, iš kūnų gra- 
ž.austas, ta; ; akalas-arrs ir daug 
v kių k) ų daiktų daikt. * ų bęi 
senovės slaptos metais spausdi
ntų yra. Su laiku manoma vi
sas “Aušros” Muziejus suskirs
tyti tinkamai skyriais, taip kad 
musų jaunoji karta imdama pa
vyzd} il^savo senelių prosenelių 
ir tautos didvyrių, galės nenuils
tamai visuomenės ir tautos labui 
kultūringą darbą dirbti. Kiek
vienas visuomenės nario prisidė
jimas prie turtinimo ‘Aušros” 
muziejaus paliks musų kartų 
kartoms ir jauniems visuomenės 
darbuotojams amžinu pavyzd
žiu. —B. Petrauskas.

GRABSKIS PRIPAŽINO, KAD 
LENKAI PIKČIAU ELGIASI 

SU LIETUVIAIS.

KAUNAS [Lžj. — Lenkijos 
ministeris pirmininkas Grabs- 
kis, kaip praneša “Žycie Ludu”, 
pasikalbėjime su Vilniaus lietu
vių delegacija Varšavoj konsta
tavęs, kad Lietuvos lenkų (su
lenkėjusių lietuvių) padėtis, 
ypač mokyklų klausime, yra ne
palyginamai geresnė, negu lietu
vių Vilniaus Lenkų okupuotame 
krašte.

CNICACOS 
ŽINIOS

i ... ....... .. ... ....

Išplėšė valdžios degtinės 
sandėlį

Išvogė už $150,000 degtines, 
• kareiviams stovint ant sar

gybos.

Tik dabar išėjo į aikštę, kad 
savaitę atgal plėšikai įsilaužė 
j didelį valdžios degtines san
delį, prie 39 ir Wood gatvių ir 
išnešė tūkstančius skrynių ge
riausios degtinės. Plėšimas įvy
ko pereito sekmadienio naktį 
ir surasta plėšimą tik pirma
dienio ryte. > ,

Nors visą savaitę laiko slap
ta buvo tyrinėjama, bet kaip 
įvyko plėšimais ikišiol neišspręs
ta. Tas sandelis priklauso ar
mijai ir visuomet ten ant sar
gybas stovėdavo, ar turėjo atū
žėti, keliolika kareivių. Be to 
sandelis taip pabudavolas, kad 
buvo-skaitomas vagims nepri- 
jinamju. Tečiaus degtinės plė

šikai priėjo... Jie sulaužė di
džiausias spynas, persilaužė 
per kelioliką durų, išpiovė sie
jas* ir pasiekė penktą augštą, 
<ur degtine ir buvo sukrau
ta. Iš ten degtinė (liko nul’eiis- 
a žemyn elevatoriais ir išvež
ei mažiausia keturiais tre

kais.
Kiek degtinės pavogta, dar 

.ikrai nežinoma. Ten tiek deg
inės buvo, kad greitu laiku 

negalima ^pakaityti ką plėši
kai išsinešė. Tečiaus apskaito
mi, kad plėšikai pasiėmė ma- 
iiausia 1,000 .skrynių ir kad 
>avogtos degtinės vertė siekia 
nažiausiu $150,000. Tečiaus 
kili Ivirtiną, kad pavogtosios 
degtinės vertė galbūt sieks iki 
(5800,000, nors valdžios agen- 
ai sako,' kad grobis yra ma

žesnis.
Tyrinėję išvogimą agentai 

priėjo prie išvados, kad plėši
mo negalima buvo padaryti 
je susitarimo su dirbančiais ir 
prižiūrinčiais tą sarfdelį. Esą 
.ai yra “inside job”, padary- 
as plėšikams susitarus su kuo 
reikia ir kad duris išlaužyta 
J k tam, kad parodyti, jog vie
ni plėšikai, be svetimos pagel
bės, viską atliko. Bet kas tie, 
airio bendradarbiavo plėši
kams, ikišiol negalima buvo 
atsekti, Kiekvienas, kuris nors 
,<iek surištas su sandeliu, kiek
vienas sargybos /kareivis buvo 
kamantinėjami, bot nieko iš
gauti nepasisekė ir jokių areš
tų ikišiol nepadaryta.

Koretz kalėjime
Spešelninkas Leo Koretz, ku

ris išviliojo daugiausia iš pa
siturinčių žmonių apie $2,000,- 
000 nesančiais dideliais alie
jaus laukais, jau tapo išgaben
tas į Joliel kalėjimą, į kurį jis 
yra nuteistas nuo 1 iki 10 me
tų. Nuteisusis jį teisėjas Hop- 
kinis patarė, kad jam nebūtų 
duota jokio pasigailėjimo ir

OTJJIENUS,
kad jis nebūtų poilhiosuotlas tieji polleistai John J. O’Keefe,
neatsėdėjus pilno Įniko, ma- 
žiaiisia. šešis metus. liet ar iš- 
bus Koretz tiek įlgą laiką ka
lėjime, tai klausimas, nes jiis 
serga neišgydoma liga ir dak
tarų .liudijimais,
kalėjime ilgai negalės, 
duota numeri 9463.

(>9 17 I .nfa.ye-1 l<S Avė., Kva»»Jc L. 
Scliuler, 0049 S. Halsted St. ir 
Lomelius Allen, 705 E. 62 St, 
liko nugabenti į ligoninę. Juos 
nugabeno Allen, kuris nors

jis gyventi pats sužeistais, visgi juos nu- 
Jam

Trys policistai pašauti
•’ / /

80 ir Ada gatvių apielinkės 
gyventojams pašaukus policiją 
ir pranešus, kad koks tai nu
žiurę! inas. asmuo slankinėja 
apie langus, policija atvyko į 
tą apielinkę ir prie namo 1320 
W. 81 S t. pamatė tą žmogų, 
pasilipusi ant kėdės bandant
įžiūrėti kals dedasi miegama
jame kambaryje. Tryis policis
tai bandė prisiartinti prie jo, 
bet jis greitai , išsitraukė revol
verį ir pradėjo į j uos«šaudyti, 
visus tris policistus pašau,da-“ 
mas ir sužeisdamas. Policistai 
irgi šovė į jį ir, manoma, jį 
sužeidė, kadangi rasta kraujo 
pėdsakai, bet jam vistiek pa
sisekė pasprukti nakties tam
soje. Paskui apsiginklavę apie
linkės gyvetojai po visą apie- 
linkę j ieškojo jo, tikėdamies 
gal kur surasią begulintį su
žeistą ar negyvą. Rasta ir ap
daužytą iaulomohilių, kuriuo, 
manoma, plėšikas atvažiavo j 
tą apielinkę. Taipjau raistu ir 
automatinį revolverį, iš kurio 
jis šaudė į policistus. Sužeis-

JUKGIS PETKUS

Mirė gruodžio 5 d. 1924 m.. 6 
vai. ryte , sulaukęs amžiaus 38 
metų. Velionis paėjo iš Lūšiš
kių kaimo, Šilalės valse., Tau
ragės apskr. Paliko dideliame 
nubudime moterį Petronėlę, sū
nūs Joną ir Jurgį, dukrelė Oną.

Laidotuvės atsibus utarninko 
ryte, 10 vai. 820 W. 34 PI. iš 
namų j Lietuvių Tautiškas Ka
pines

Meldžiu gimines, pažįstamus 
ir draugus dalyvauti laidotu
vėse.

Liekamės dideliome nubudime 
Moteris, sunai ir dukrelė.

I .aidotuvems patarnauja gra- 
L būrius St. P. Mažeika, Telefonas 
i Yards į 138

[•

NIKODEMAS MILERIS
Mirė Lietuvoj gruodžio lt ui., 

, 1922 m. Paežerių kaime, Paju- 
' res vals., Tauragės apskr. Pa

liko dideliame nubudime mote
rį Barborą, sūnų Stanislovą, 
dukteris Barborą, Vincentiną, 
Kostancija, Marijoną, Zofija ir 
Juzefą, Amerikoj dukterį Oną, 
Stanislavą, sūnūs Nikodemą, 
Praną, Vincentą ir Aleksandrą.

Pamaldos atsibus už velionio 
sielą gruodžio 9, 1924, utarnin
ko ryte iŠ ryto 6:35 šv. Jurgio 
Bažnyčioj.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti pamal
dose.

ilsėkis musų mylimas tėve 
Lietuvos šaltoj žemelėj.

Liekamės nubudę g
Sunai ir dukterys. I

tempė į automibiliy ir nuve
žė Į policijos stotį. Ypač sun
kiai sužeistas O’Keefe, kuris 
gali mirti.

Policija mano ,kad pašovusis 
3 policistuis gali būti vienas iš 
šaikos, kuri pastaruoju laiku
toje apielinkėje užpuldinėjo

, moteris. Nesenai toje pačioje . 
apielinkėje bankierius Stevvart 
nušovė vieną detektyvą ir du 
detektyvus pašovė, manydamas, 
kad tai yra plėšikai, kurie no
ri užpulti jo moterį.

(Tąsa ant 6-to pusk)

%
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PETRAS MIULERIS
Mirė gruodžio 8 d., 1923 m. 

.Velionis paėjo iš Girininkų kai
mo, Vainuto valsč., Tauragės 

•“apskr. Paliko dideliame nubu
dime moterį Ciciliją ir dukterį 
Elenorą, seną tėvą ir brolius 
Motiejų, Juozapą, Jurgį Lietu
voj, Amerikoj brolį Vincentą, 
pusbrolius ir puseseres. Lygiai 
metai sukanka nuo mirties ma
no mylimo, už jojo vėlę pamal
dos, egzekvijos ir gedulingos 
Mišios atsibus Šv. Jurgio Baž
nyčioj utarninko ryte gruodžio 
9 d.,. 7:80 vai.

Meldžiu visų giminių, draugų 
dalyvauti minėtose pamaldose. 
Ilsėkis mano mylimas vyre šioj 
šaltoj žemelėj.

Liekamos nubudę:
Moteris, dukrelė ir brolis.

Tel. Lafayečte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

STANISLOVAS S’AKALS 

(Sakalauskas)

Mirė gruodžio 6-tą dieną 1924 
m. 35 m. amžiaus. Paėjo iš 
Naumiesčio, Tauragės apskr., 
paliko dideliame nubudime mo- „ 
terį Rozaliją ir dvi dukteris: . 
Evlyną 10 m., Loretta 3 m. ir, 
brolį Liudviką.

Laidotuvės įvyks utarninke,1 
gruodžio 9 dieną, 1:30 po pietų 1 
iš namų po numeriu 1341 S. 48 
Court j Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir, pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse

Nuliūdę
Moteris, dukterys ir brolis.

įjg|WIIII

Tnomi padaryti dideli smagumą 
pats sau, savo gimfaiims ir drau
gams su kuriais susirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 
.ia, parankiausia ir dalikatmausu 
našinB’4 su lietuviškomis raidimii 

pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III;

Ar Reikalaujate Anglių?
Mes galime užganėdinti tą jūsų reikalavimą. Mes galime da- 

statyti jums goriausios rųšies anglis ir garantuoti labai pigia kaina. 
Mes parduodame tik geriausios rųšies anglis ir galime garantuoti 
pilną užganėdinimą. Mes turime daug užganėdintų kostumerių ir 
norime JUMIS turėti vienu iš) jų. Jei jus pašauksite mumis telefonu 
arba atsiusite atvirutę, mes dastatysime jums geriausius anglis ką 
galite, nupirkti už pinigus ir mes pristatysime į kėlės valandas.

Pabandykit pas mus ir persitikrinkit

Pocahontas mine run....................... $8.00
Franklin County Lumps.............................  $8.25
Egg.......................................   $8,00
Nut ............... $8.00

SI. Clair Coal & Mateliai Co.
2437 So« Loomis St. Canal 5534 it 5536

\ IL L1L H. T R. A.
8vb«ą Ir pajiagą atrredama | aanvą la ną«j«a taipgi dtefe Iivh. Caah arba ant išmokijimn.

Pirmatlni Lietavią KleMraa Ktrporaeija AlMrilNfb >
THE BKIDGEPORT ELECTRIC CO«

A. BABTUS, Bn*.
1619 W. 47th St.. Tel. Bonlevard 7101,1892. CMcmb.

_________________  ____________________ .. .. I . , , , „, _ . \

DR. VATTUSII. O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

Vienatį rijai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir įpilu ' 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui ............... 49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis supašytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98''

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

dėl
ŽELI SPECIALIAI

Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50r

Želi Clothing Co.
1306 S. Haluted įit.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai. ,

Ar turit silpnas akis? 
Skauda juins galvą?

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph. 

c D. C„ D. O, N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenšjusias, be vaistų h opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, Rį.A 
Brighton Park, 2-rų lubų, Bumas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12^ pMm|. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai, vakare. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephoae Lafayett* 4543

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchaid
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir 
inkstų, reumatizmo, nervų 
riškų, vyrišku ligų ir visu 

z jsveikumų.
Geriausia / egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto 

8 valandai vakare.
—i a ........................... . h

............... ■■ ■

• LITTLE - 
ŠPlNbGPAPKS

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

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

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropraetie 
ir. sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yni 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatų.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St„ Chicago, III
Tel. Boulevard 7006

Tai yra paprasti - simptomai, 
kurių matymas < ręikalkuja pagel
bės. Gal būt,; kad. jums reikia aki
nių?' -pąsitatkįVą su manim šian
dien. . — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.
\ •’ Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetana .
AKINIŲ EKSPERTAS

l 1801 So. /Ashlahd Avė. ■

.Kampas lS.gaty.ės, 3;Čįa£ augštas 
kambariai 14^-45^46 ir 17

Ant ^latt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

^Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čiu ilg-esuj laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi- 
me tikrą priežastį jūsų 

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

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

jumis išegzaminuoti, be jokio jums 
trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

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

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

Ateikite ir persitikrinsite palys.
Patarimas, egzaminacija ir mieto 

spaudimo kraujo DYKĄ1. Maloniai 
pasimatome su kiekvienu pacientu. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yra pavojingus.

Visokis gydymas yra pašokini ogus 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonų, .plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės, odos li
gų visokių išbėrimų,Jai yra musų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

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

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kamp. Washing<un St. 
Ofiso valandos: Panedėly, ketvergė 

ir pėtnyčioj nuo 9 lyto iki B vakare. 
Utarninko, ketverge ir sukatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė- 
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

ir surasime

žarnų 
mote- 

ne-

iki

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

Mr. 1. Knowitt
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Chicagos žinios lietuvi ii Rateliuose

Ziniii Balsai
Ilgakojis dėdė.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Gubernatorius sužeistas

■R!

. Pagalios ir mes, Brighton par- 
I kiečiai susilaukėm kultūrinės į- 

staigos: minm(s miestas atidarė 
\^ešąjį Knygyną prie Archer ir 
38 gatvių. Knygynas gražus, 
gerąi vedamas, tvarka jame pa
vyzdinga. O jau knygų, knygų!

u

Pranešimai „
RENDON 6 kambariij flatas karš-

PARDAVIMUI
Pirmadienis, Gruod. 8, 1924

MORTGEC1AI-PASKOLOS

Illinois gubernatoi’ius įLen 
Small liko lengvai sužeistas ke
ly iš Springfieldo i jo namus 
Kankakee apvirtus po susidū
rimo jo automobilini. Jo snntis 
Lestie, kuris valdė automobi
lių, liko gana sunkiai sužeis
tas. O jo duktė Mrs. Jnglesh 
ir Ai. Bothfllhr, kurie taipjau 
buvo kari 11 automobily, liko 
lengvai sužeisti. Nelaimė įvyko 
ties Pontiac, III., į kur juos at
vežta ir suteikta sužeistiesiems 
pirmą pagelbą, po k<> jie kitu 
automobiliu išvažiavo namo.

Gruodžio 4 d., llarrison Tech- kad jas žmfogiis galėtum visas 
nical aukštosios mokyklos dra- perskaityti, — kiek tai paeisem- 
matiška klasė, mokyklos audito
rijoj, 24 ir Marshall Blvd. vai
dino Jean VVebsterio, 4 aktų ko
mediją “Daddy TLong Legs.” 

žmonių buvo pilna svetainė, 
siekianti 2000. Daugumoje bu
vo studentai, jų giminės ir pa
žystami. Tikietus galėjo pirkti 
tįik iš ka|no mokykloj^ kurio 
buvo po 25 centus.

TVarka labai pavyzdinga buvo, 
net mergaitės nešiojo :;vandenį 
dovanai ir pagirdė trokštančius.

Veikalas yra labai gražus ir 
juokingas. 26 vaidylos dalyva
vo. Jie visi buvo mokiniai-nės, 
kurie buvo atsakančiai pritaiky-( 
ti ir nugrameruoti. Ilgakojis, 

nors jau- 
aukštas, su

tum žinojimo!
—Antanas Jusas.

Nelaimė ištiko nedideliam 
farmerio automobiliui, kuria
me buvo brolis ir sesuo, išva
žiavo iš šoninio kelio ir nega- dėdė tiap ir rodysi, 
Irdamas delei slidumo sušilai- nas vaikinas, bet
kyli, pataikė į gubernatoriaus su tikrai ilgoms kojomis. Tar 
automobilių. Abu automobiliai pe vaidylų buvo ir vienas lietu 
apvilto. vienas vienoj pusėj vis John Sorrvetulskis, kuris at 
kelio, o kitas kitoj. Kitame au- sižymejo vaidinime 
tomohily buvo tik lengvai

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Keturi plėšikai pereitą penk
tadienį užpuolė Bcrwyn Trust 
& Savings Bank, 
wyn policijos stoties ir atėmė 
apie $17,000 pinigais ir Bonais

“Pabaigtuvės”
šeštadieny, lapkričio 29 d. Lie

tuvių Liuosybėg .svetainėje Cice
ro, įvyko vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugijos vakaras su 
perstatymu “Pabaigtuvės”. Pub
likos atsilankė vidutiniškai. At
silankiusieji turėjo smlagaus juo 
ko, nes “Pabaigtuvės” savaimi 
yra gana juokingas veikalas, o ir 

I artistai savo roles atliko kuo- 
geriausia. Ix>šejais buvo Pirmyn 
Mišrus choras, kuris kaip prie lo
šimo, taip gi ir po lošimo sudai- 

Įnavo keletą dainelių, 
nors neskaitlingas 
turi 
tojų 
Kiek

Ichoras yra seniausias darbinin
kiškas choras Chięagoje.

I Northsidiečiai jau1 nesykį mus 
palinksmino. Bet ir mes patys ci- 
ęeriečiai turėtume pabusti. To
kia maža kolonija, kaip North- 
sidė turi bent du chorus — Pir
myn ir Bijūnėlio, kurie nė kiek 
neatsilieka nuo didžiųjų chorų. 
Taigi ciceriečiai, gana klausyti 
tavoršpių filozofijos ir bendru 
frontu pradėkime, vėl kultiirinį 

.darbą. — Ciceiietis.

pasišventusių 
ir yra gerai 
man žinoma,

Choras 
bet, matyt, 

dailės nyylė- 
išlavintas. 

tai Pirmyn

POŽĖLA RISIS SU MAYERS’U 
BILE DIENĄ

Vielos lenkų biikraštyje 
Meyers giriasi, jog Požėla 
juo bijosi ristis. Porėta į 
štai ką turi pasakyti: su Me- 
yersu jis gali 
ną. O tokiomis 
kiomis šaukė 
(grcko-roinanų
žėla sutinka su juo imtis 
nėr take all” išlygomis.

p. 
su 
tai

ristis bile (lie
są lygomis, ko- 

r ištiš 
Pq- 

‘\vin-

Męyers 
stiliumi)

- ----- --------—• ' RENDON 6 kambarių flatas karš- flroliklis pianas su Kns« Kcla kur* kniD ir vandeniu šildomas gerame padėji- ro.Rų» Jpaprasti 
liai pianai labai pigiai. Atdafa ne
dalioj ♦ 
Rapp’s Piano Moving & Storage Co 

513(1 S. Ashland Avė.

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMĄ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotojų, < 

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

me, $65. Tame pačiame name, 41 
kambarių flatas, karštu vandeniu 

į šildomas $50. Gražioj apylinkėj.
' 6530 So. Robey St.

Tel. Prospect 3926
1 ---- ---------- - i --------- . - - ---------- į-------- mr t

i, drau-1 ANT BENDOS fialai su 6 kam- 
r visų bariais, karštu vandeniu apšildo-

mi, kampas ir antros lubos, švie
sus ir smagus, naujai išrnaliavoti,

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra- su visais parankamais. Kambariai 
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie- randasi 4601 S. Richmond St. Ran-

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

11 So. La Šalie St., Randolph 2124 
1405 Roanoke Bldg. -

Atdara subatomis iki 5 v po piet.EXTRA
Parsiduoda bučemė ir grosernė su 

naujais visais įtaisymais. Biznis la
bai geras ir geroj vietoj. Cach biz 

Vieta apgyventa lietuvių.
Naujienos, 

1739 So. Halsted St. 
Bok 421

nis. MOKYKLOS
^Specialiai Kursai Dressdos 65 dol. į mėnesį.

P. M Smith. 4509 S. Richmond St.
Tel. Lafayette 101-9 ______

RENDON moderniški 5-kių

na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: x ----
refreucijas, 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma- m 
sinlus susirinkitrms ir apvaikščioji- 
mtis ir lokius 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 seklų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

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

5. Apie kreditą reikia lartis su 
Naujienų administracija.

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

Amerikos Lietuvių Kūrėjų Sąjun
gos susirinkimas jyyks pirmadieny, 
gruodžio 8 d., 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėje, So. Halsted ir 32 gatvė. 
Bus priimama ir nauji nariai. Chi
cagos menininkai yra pageidaujami 
— atsilankykite.

Town of Lake. Balto Dobilo Kliu
bo nariams katrie dar turite bonų, tai 
greitai turi būt sugrąžinti, nes kliu- 
bas jau išmokėjo ir nemokės procen- 
tii. Nes po 1 sausio 1925 m. katrie 
nepristatys, tai bus pinigai atiduoti 
Title 3’rust kompanijai, tai tada kliu- 
bas su tuom nieko neturėsi

Kliubo Administracija.

konfitrfį susirinki kambarių fintai, pečiumi šildo
i. $40 i mėnesi.

R. C. RUSSELL & CO. 
1346 E. 63 St., 

Tclephone Hydepark 2976

PARSIDUODA groserne. Didelis 
atakas ir fi.xturiai pirmos kliasos. 
Lysas ant 2V metų. Rendos $85.00 
į mėnesį, Yrn 4 pagyvenimai kamba
riai, j «

Atsišaukite
1412 —• 49th Avė.

Cicero, 111.

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo prie namų. Turiu 

gerą patyrimą, 
kų.

Atsišaukite:
Zusanna

1310 No.

Esu našlė be

Krupinskienė 
OakJcy Blvd. 

Bas. f ron t.

vai-

REIKIA OARBININKĮĮ
MOTERŲ

JiRIŠKAU moteries su vaiku arba 
be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti mano 
trjs vaikus. Mano moteris mirus. 
Duosiu kambarį, guolį ir primokėsiu. 
Galėtų užsidirbti ir nuošaliai.

Atsišaukite
KONSTANTAS ŠERYS,

PABDAVIMUI shoe repairing ša- 
pa. Vieta išdirbta,x ant biznio gat
vės. Rendfi pigi. Nupirksit pigiai. 
Pardavihio priežastis —< nesutiki
mas šeimynoj. Kreipkitės: 

Naujieny Skyrius
3210 S. Halsted St., No. 182

BUČERNĖ, grosernė, lotas ir 
automobilius mainymui .arba 
pardavimui už pusę kainos.

2602 W. 23 St.
Tol. Lafayette 6271

NAMAI-ZEME
12 Fialų Mūrinis

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai!. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manarer

500 BEAUTY OPERA
TORIŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State StM Room 306 

State 1887

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager 

159 N. Stale St.. Room 1622

6—5 ir 6—4 kambarių, viskas 
moderniška, ugnavlctė, bufetai, 

3601 Greenshavv st.&Central Park av. ąžuolo trimingai ir grindys, j>ane- 
led valgomasis kambarys, ice bak- 

! sis, gasinis pečius, apron sinka, di- 
I ddis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Hamilton Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir gatvekarių, ren- 
da $8580 j metus, kaina $50,000 
greitam pardavimui, cash $12,000. 
Tai yra tikras bargenas ir verta 
pamatyti. Veikite greitai.

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

Tol. Bepublic 5550 
Atdaras nedėlioj ir vakarais

Merginų ir Jaunų Motery 
Rankomis ant staklių austi. Dar
bas nuo štukų. Nuolat darbas. 
Atsišaukite

Olson Rug Co. 
1512 W. Monroe St.

Tarpe ak
tų grieže llarrison Tech. Orches
trą ir smuiko solisats Aloxander 
Tennenbaum.

ši mokykla kas metai prieš 
Kalėdas vaidina gerą veikalą, o 
pavasary — operetę.

Susilaukė dukterį
, J. Vįaitulis, Raymond Chape- 
lio vedėjas, yra labai geras žmo
gus. Jis yra kunigas Lietuvių

’ baptistų. Metai laiko atgal “die
vas” jam davė labai meilią Ane
lę už pačiukę. Dabar, Kalėdoms 
dovanų, “dievas” jiems /suteikė 
dukterį, kuri tapo pavadinta mo
tinos vardu Anelė. Pp. Vaituliai 
yra pilnai užganėdinti šia “die
vo” dovana.

Sužeidė lietuvę.
Apie trys savaitės atgal, Liuo- 

sybės svetainėje, Cicero, per ko
kios tenai draugijos, sako ALD- 
LD., iš Chicagos vakarą, sužeidė į 
jauną lietuvę mfergaitęjp-lę Mag-.|nas jr jll0z> Dugnas po $3.50;

Juoz. Ruzelle ir Ant. Deikus po 
$2; Kaz. Grikšas, Jon. Styazdau- 
skis, Pran. Sczerbowicz, Tgn. 
Dziadovicz, Joe. • Dombrovsky, 
Jau. Chrala, Juoz. Jasaitis, A- 
dam Jodelis, Joe Ruzelle, Pran. 

Kaltę mesta ant tikietų, Mikelbortas, Vii. Tamkunas, J. 
pardavėjo, kad jis pakėlė ir ne- gidiauskis, Kaz. Siaustas,

daleną. šenerčiutę iš Cicero.
šenerčiutė nuėjo į vakarą ir 

priėjo prie bangelio pirkti tikie- 
tą. Langas buvo pakeltas ir 

tos išlygos p. Me-jmanį tikietus, langas puolė ir 
i būti priimtinos. sumušė kairėsėg rankos antrąjį 

pirštą.
SPORTO NAMAI

_______ parėmė lango. Sako, tenai lan-
Pankšteliuį turi sjivo lizdus,;turėjo būti uždarytas, ntįs 

šeškai turi savo guolius, o mu- yra pritaisymas, kad tikietus ga- 
sų sportas, lyg tasai Dievo Su-!^n1^ paduoti per išplautą lange 
nūs neturi kur įsavo biednos ^e4ą. 
galvos priglausti, (baudėsi, i/e- 
r i nosį prie pašalinių : 
taučiu kliubų ir 
d o. Tai 
kitų malonėmis gyventi. Mu
sų sportininkams jau iscnai rei
kėjo įsigyti savi namai, 
bile laiku galėtumei 
savo kaulelius ir auginti 
menis.

Susiėjo sportininkai. Jie kai- ^įns> ag tikrą tiesą sakau, 
bėjo, kalbėjo ir iškalbėjo, kad Nežiūrint šalčio, garnys atskri- 
lietuviam ristikam reikalingas do . m>)sų Brighton Parką ir jis 
yra namas. Nutarta,ir jau pra- suį<0 apje Buchinskų 
dėta. Kirviai, pinkite ir plak- m!J jš vienos ‘•]ejd6s" su

vietą.
P-as Senertas norėjo draugiją

•” - ‘j svetini- * Paraukti. į teismą, bet draugijos 
' r gaiOp nusibo- 4<°mitetas, pasak p. šenerto, ža- 

i jau ne sportas, jei turi ^ėjo atlyginti. Rep.

kad 
miklinti 

rait-

Brighton Perk
Garnys. — Kliubo darbuote. — 

Knygynas.
Kurie matė, tai tikrai pripa-

j ra namas. .Nmaiidjri jau jalu-.guko apie g.erp Buchinskų na- 
dėta. Kirviai, piukfais ir plak- mą Iš vicnos “]eides” sužino- 
tukas dirba sportininkams na-,jau> kacj gaynys rengiasi lenkti- 

niauti su Kalėdų Dėduku. Ku- 
Universal State Banko name,-riam iš jų teks nešti Kalėdoms 

81 t \V. 33 St. ant Bridgepor-. dovanėlę Buchinskams? O Bu
to bus sportininkų-ristikų no-jehinskai verti gražios dovanos, 
mai. Ienai bus visokios nau- Buchinskienė yra nem’ąžai 
jaustos mašinos ir kiti įrankiai pasįdarbavus Moterų A'pšvietos 
fiziniam lavinimui. Bus puikus Draugijai ir Lietuvių Susivieni- 
minkštas matrasas dėl ritimo- Jįmo Amerikoje Moterų 134 kp., 
si. Bus puiki viela treniruotis 0 j. Buchinskas taipgi yra pasie
ti’ mokytis ristis. Bus ir dali-.kęs aukštąjį mokslą — teisių 
giau kambarių, kaipo užeiga daktaro.
kiekvienam atsilankiusiam pra-!
leisti liuosą laiką pasikalbėti *
su savo draugais arba pasiniu-! K> Keistučio Pašelpinis
reti musų sportų. Kliubo pre- Kliubas yra viena iš didžiausių 
zidentu yra Povilas Raškevi- organizacijų Chicagoj, turinti a- 
čius. Už instruktorių pakvies-pįe keturis šimtus narių, vyrų ir 
tas yra Europos čempionas Ka-!moterų, 
rolis Požėla.

Jau atsirado 
ninku, kurie nori persitikrinti. Kinley Parko svetainėj. Butų 
Dr. Karalius išsuksiąs adv. Kl. gerai, kad nariai skaitlingai su- 
Jurgelionį, kurį jis žadąs pa- sirinktų, nes bus renkama vaL 
guldyti į 15 minu tų. Jis, esą, dyba sekantiems metams, 
guldysiąs visus paeiliui, 
net pradėjo klausinėti,

Priešmetinis susirinki
mas bus septintadieny, gruodžio 

naujų sporti- 7 d., pirma valanda po pietų, Mc-

Ma- 
Jis nau nariai įvertins savo organi- 

kuris zacijos svarbųjį reikalą, atsilan- 
jojo priešų kokios vietos (ku- kys ir išrinks į vaklybą tokius 
no dalies) bijąs. Jis sako, kad žmones, kurie 
labai yra saldu, kaip kokį, o jos gerovę ir 
ypač didesnį už save paguldei, pareigas.
Jis turįs tiek jau priešų, kiek 

ir Karolis Požėla. —Bubnis.

supranta draugi- 
kurie gali atlikti

*

Aukos V, Šešelgiui
KAST CHICAGO, TND. —

j Vincui 
jo:

( Pet.

šešelgiui, Rokišky, auko-

Jasaitis $5; Jonas Leve-

Kaz.
Če-

Jon. šluota, Pet. Bitinas,

Ant. Grižas.

Mičiuda, Ilel. Katutis, Pov 
knis,
Dam1. Mikutis, Pran. Latvėnas 
Stan. Kaminskis,
Lud. Andrijajtis, Juoz. Kuraus-
kis, V. Kurovsky, J. Grabauskis, 
M. Gasparas, Ign. Gasparas, P. 
Sakas, J. Dargevicz, J. Sinderas, 
Jur. Rakauskis, Lud. Davidenas, 
V. Girskis, J. Kovaliauskis, Ce- 
meriš ir J. Sličkas po $1; K. Go- 
beris, J. Kudirka, A. Matulonie- 
nė, V. Tamkunas, Pet. Pąsvins- 
kis, K. Rainis, Juoz. Mariukas, 
Mart.. Tijusas V. Buivit, V. 
Sėdįs, Hel. Piecucb, Lud. Kur
iančius, Ant. Cipaitis, Ant. Ka
minskienė, Pov. Uzas, Janutie
nė; po 50c.; Kurlauckienė, Wi- 
lutienė, Wiksvienė ir O. Anta
navičienė po 25c.

šios aukos ($62) tapo pa
siųstos per Naujienas kableg- 
ramn spalio 28 d. (kvitus No. 
1927). Pasidarė viso 600 litų.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų ačiū.

—Antanelė Dugnienė.
V. šešelgio ląiškas

Redakcija šiomik dienomis 
gavo nuo p. V. šešelgio seka
mą laišką:

“Gerbiamoji Naujienų Redak
cija:

“•Prašau neatsisakyti suteik
ti man vietos išreikšti širdin
gą ačiū visiems aukojusiems 
Chicagos geriems prieteliams 
60 dolerių, kuriuos gavau nuo 
Chicagos komiteto. Taipgi šir
dingą! dėkavoja mano lozorka 
žmona geriems priėteliams, ku
rie išgelbėjo nuo bado.

“Vincas šešelgis, 
Rokišky/’

Kadangi jotais “Chicagos ko
mitetas’’ tiek atikų 1 nesiuntė, 
tai šiame laiške veikiausia kal
bama ir dėkojama 
paskelbtas aukas.
siųstos senai, tik aukotojai ne
buvo paskelbti pasimetus są
rašui.

už viršuj 
Aukos pa-

Chicagos Lietuvių Tarybos yra šau
kiamas priešmetinis susirinkimas 
gruodžių 9 -tą dieną 1924 m., Ray,- 
mond Chapely, 816 W. 31st St. 7:30 
vai. vak. medžiam atsiųskite savo at
stovą. Bus rinkimas naujos valdy
bos.

Chicagos Lietuvių Tarybos Valdyba.

Roseland. Priešmetinis susirinki
mas draugijų delegatų palaikančių 
“Aušros” Knygyną, įvyks 9 d. gruo
džio utarninke 7:30 vai. vakare Auš
ros kambariuose, visi delegatai daly
vaukite.

Rhšt. J. Andrlunas.

Balto Dobilo kliubo pranešimas ne
tilpo, todėl, kad ribpažymeta nei die
nos, nei vietos. Praneškite kur ir 
kada bus jusli susirinkimas.
------- 1—r-r————-----

ASMENŲ J1ESK0JIMAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ -------------- ----------------------------------------------------------------------------- T

Specialis DarganasREIKIA 10 vyrų ant farmos 
prie daržovių, 20 mylių nuo Chi
cagos ir 10 bucerių prie išėmimo 
jautienos mėsos kaulų. Nuolat dėuį^oro 
darbas. 4,v^vricnmiuyv rerai jrengtas, negalima rasti
bloko nuo Robey ir 12 St. [lygaus už $20,000, greitam pirkėjui 

. . - parduosime už $16,500, reikia $6,000
* REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Tuoj gali pradėti dirbti. Darbas ant | 
visados, užmokestis gera, tinkamam 
darbininkui.

Atsišaukite
4828 W. 15th St., 

Cicero, 111. 1

Štai yra puikus 2 flatų namas, 5-5 
kambariij, visi didelį, šviesus ir su 

1 luvovo aaug oro kambariai, kampinis lotas,
2029 Grenshavv St., 1/2 2 karų mūrinis garadžius, namas la-

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį rr.<okslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31 st anl So. Halsted Streets

REIKALINGAS bekeris pir- 
prie

PAJlEšKAU Zofijos Michalik, tu
riu labai svarbų reikalą. Prašau jos1 niarankis arba antrarankis 
arba kas apie ją žino kuogreičiausia . ,_ ,_____ _
atsiliepti sekamu adresu: | jUO(lok. duonos.

. ELIZABETH STEKENĄS, 1 K. STAŠAITIS,
9943 So, State St., Chicago, III, j yy. įbįį St.

PAJIEŠKAU Augusto Jakštonio, 
1914 m. išvažiavo į Wisconsino val
stiją. Brolis iš Lietuvos nori žinoti 
kur jis randasi. Kas žinot ar jis 
pats praneškite po šiuo adresu.

JURGIS SKARDŽIUS, 
1606 S. Halsted St., Chicago, III. 
........—. ......... . U......-.......................... ....

JIEŠKAŲ senų žmonių, be vaikų 
arba ne jaunos 'bobelės ar merginos. 
Aš esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- 
žiausis 4 metų. Gali eiti dirbti va
karais, padaboti . vaikus. Kambarį 
duosiu dykai.

CHAS. GESUTIS,
3747 So. Califomia Avė., Chicago, III.

SKUBIAI ieškau savo brolio Anta
no Waicekausko, kuris virš metų lai
ko atgal gyveno Westside — 2252 W. 
Coulter St., Chicago, III, Turiu ga
na svarbų reikalą — jis pats arba 
kas kitas malonėkite pranešti. Juo
zas Waicekauskas-Wickley, 616 Bea- 
ver Avė., Midland, Pa.

.... ............... ..................  ■ Hl II ■!■■■■ !«■*■■■ ...................   M

PA IEŠKAU brolio Stepono Lu- 
kauskio; paeina iš žem. Kalvarijos; 
pirmiaus gyveno -Neopit, Wis. Jis 
pats ar kas kitas žinąs, prašau 
pranešti šiuo adresu.

Marė Lukauskaitė-Doinentienė 
6320 Droxet Avo., Chicago, III.

ANGLIŲ SALESMANŲ
Mums reikia keletą energin

gų vyrų pardavinėti anglis. Tai 
yra gera proga vyrams kurie 
turi biskį pep ir nori turėti pa
sisekimą. Kiekvienam dabar 
reikia anglių. Ar jus galite 
parduoti ko žmonėms reikia?

ST/CLAIR COAL & 
•MATERIAL CO.

2437 So. Loornis St.
CanaI: 5534 ir 5536

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
kuris mylėtų dirbti prįc namų dar
bo. Grindis plauti ir lovas paklo
ti. Valgis ir kainbaijis ant vietos. 
Mokestis nuo $15 i mėnesi ir aukš
čiau pagal darbų. Atsišaukit:

11606 S. Halsted St.

RAKANDAI

1901 So. 49 Avė., 
Cicero, IH.

PARDAVIMUI mūrinis 2 aukštų 
naujas namas su bungalow stogu, 
arba mainysiu ant biznio, loto, au- 
tomobiliaus. Gausit bargeną.

Kreipkitės:
S. KUKAS

9754 S. Indiana Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 fialų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 VV. b7 
St. Te J. Prospect 1364

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų, 
6-6 kambarių, garu šildomas, plieno 
konstrukcijos, geras plumbingas, yra 
ice baksai, gasiniai pečiai, $15,700, 
išmokėjimais, 6023 So. Sacramento 
Avė. Savininkas

6029 So. Talman Avė.

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Tiktai $400 įmokėti, kitus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalow, kie
to medžio grindys, didelis porčius, 
per visą frontą, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Qtiincy 
geležinkelio. Yra vanduo, gasas, 
elektra, akmeninis kelias ir apmo
kėtas.

M. PETROWSKIS
17 E. 6Lst St., Phone Normai 7691

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1567 W Madison St
VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Bl -SKELBIMAI
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STOGbENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi, J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.
————   TRT  J 1

PAJIEŠKAU draugo prisidėti kom- 
panijon prie namų statymo, šiuo
se laikuose tai yra vienas iš geriau
sių biznių. Reikės darbuotis išvie- 
no ir uždarbis pusiau. Patyrimo ne
reikia; pramoksite pomažfeliais.

Kreipkitės:
4518 So. Talman Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI pas 

vienas kambarys. Turiu vietos 
kitų draugų. Kambarys svarus. 
Ii vartoti ir virtuvę. Atsišaukit 

M. Povilaitis,
8f6 W. 11 St., 2nd floor

pavienį 
dėl 
Ga- 
pas.

PARDAVIMUI rakandai, 4 ruimų geras, 
už pigią kainą, ųes apleidžiu mies
tą. Galima sykiu ir ruimus renda- 
voti.

Kreipkitės tuojaus
3360 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas arba mainysiu ant groser- 
nės, bučernės ar farmos. Namas

kreipkitės pas savininką
3136 So. Union Avė. 

Pirmos lubos.

Namas HOFFMAN
PARDAVIMUI
AUKSO MAINOS

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, loto ar automobilio. Savi
ninką galima matyti kasdien.

I'. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

I.afayette 5107

PARDAVIMUI LOTAI — 
BARGENAS

Cicero Avė., 371/^x125 pėdų, 
netoli 63 St., kaina $1,800.

59 St. lotas, 25x125 pėdų, į 
vakarus nuo Kedzie Avė., kai
na $1,000.

Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

PARDAVIMUI bučernė jr gro- 
semė. Ne mainais.

5358 So. Robey St.

Campbell Avė., 30x125 pėdų, 
tarpe 69 St. ir 70 St., — $900.

Frank A. Molholland Co., 
6243 So. We8tem Avė.

gBeSeMHHMSMMMM tl1. 'H'.*”--1

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis cash, senas ir gerai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Pardavi
mo priežastį patirsi! ant vietos.

Kreipkitės: 1
2136 S. Halstėd St.

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

Room 1615.
11 So. La Šalie St.

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 
mėnesių.

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