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rytas kalėjime
iiz zmomy pamišo nuo 
munšaino Cook kauntėj

Bolševikai pralaimėjo Rub 
siuviy Unijoj

Neramumai Jugoslavijoje 
dėl represijų

TįA/MlNGŲ NAUJŲ

Gaisrai Estuose; padegėjais 
Įtariami komunistai

METŲ 1
Skaitytojams

CHICAGO, gruodžio 30. — 
Cook kauntės ligoninės meti
niu pranešimu per .šiuos 1924 
metus Cook kauntėj 
šaino gavo proto 
1,112 žmonių. Tiek 
lių buvo atgabenta
ninūs skyrių pamišėliams..

(Munšaino mėgėjai turėtų 
tatai įsidomėti. Munšainas - - 
bjauriausi nuodai,„.nors jį mini

nuo mun- 
pamišimą 

tų pamišč- 
į tos ligo-

A. C. W. of A, Lietuvių 269 Sky
rius apsivalė nuo maskviečių. 
Nė vienas komunistas nebepa
teko j Skyriaus viršininkus

Ben

Trockis esąs kalėjime Dideli gaisrai Estuose

dradarbiams, Rėmėjams ir 
Draugams Linki

'Lipęs uždarytas dėl to, kad at
sisakęs apleisti Maskvą ir iš- 

' važiuoti Kaukazan

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Pasak Daily Telegraph gautos iš 
Berlino telegramos, sovietų karo 
komisaras Leonas Trockis tapęs 
suimtas ię/uždarytas kalėjime 
atskirai nuo visą kitų kalinių.

Pranešimai iš Maskvos, gauti 
tariamai iš sovietų valdininkų, 
sako, kad Trockis buvęs areštuo
tas praeitą savaitę dėl to, kad jis 
atsisakęs klausyti ' bolševikų 
“troikos” — Zinovjevo, Stalino 
ir Kamenevo — įsakymo tuojau 
apleisti Maskvą ir išvažiuoti 
Kaukazijon.

Trockis esąs uždarytas vienų tuose buvo daug gaisrų, ir dėl vi- 
vienas kameroj ir nuolatos, die- sų jų kaltinama komunistam Gai- 

sergėjamas arų padaryti nuostoliai vaąlžios 
apskaičiavimu siekią 49 milijo
nų Estų markių. ,Visi fabrikai 
dabar dabojami specialus sargy
bos.

Estų vyriausybė verčia kaltę ko
munistams; 45 jų atiduota 
karo teismui

RYGA, Latvija, gruodžio 29. 
— Didžiausias Estuose Rappino 
poperio fabrikas, netoli Dorpa
to, tapo vakar gaisro sunaikin
tas; skaudžiai apdegė taipjau ir 
Totingeno fabrikas, tame pat 
apskrity.

Fabrikai buvo kažkieno pa
degti. Estų vyriausybė kaltę 
verčia komunistams, kurie norį 
tuo keršyti valdžiai už persekio
jimus. Keturiasdešimt penki 
komunistai tapo atiduoti į karo 
teismo rankas.

j Per praeitas dvi savaites Es-

Ispany katalikų vyskupas 
iš pykčio pamišo

NAUJIENOS
i

• •• i»- naktį aštriai 
ginkluotų kareivių ir tam tikros 
“čekos” sargybos. Jam neleis
ta nė rašyti, nė telefonu naudo
tis, nei šiaip kalbėtis su kuo 
nors. Dagi kalėjimo sargams, 
kurie atneša jam maisto, aštriai 
uždrausta bent žodžiu atsiliep
ti i Trockį.

Profesinės sąjungos meta lauk 
komunistus

Estų profesinės darbininkų są
jungos, atsilygindanios komuni- 

Neramumai Jugoslavijoj j 2™
_______  jis sąjungos visus komunistus. 

Valdžiai pntdėjus represijų poli- Fabrikų administracijom įteikta 
tiką prieš opoziciją, žmonės ( 
kelia riaušes /

komunistų sąrašai su paragini
mu, kad jie butų pašalinti iš dar
bo.

BARCELONA, Ispanija, gr. 
30. — Vicho katalikų bažnyčios 
vyskupas Munoz staiga nė iš šio 
nė iš to ėm,ė baisiai keikti ir ko
čioti Ispanijos karalių Alonsą, 
Primo de Riveros direktoratą ir 
visą, kas Ispanijai vieSpatauja.

Seserys ir vienuolės, nusigan
dusios, žegnodamosios, ėmė bėg
ti laukan iš kambario, kame vys
kupas perkunavo.

Oficialiai aiškinama, kad vys
kupas Munoz gavęs proto pami
šimą iš pykčio. 1 Jis labai troš
kęs, kad jis butų pakeltas Sara
gosos arkivyskupu, ir dėjęs tam 
visų pastangų, bet galų gale ta 
vieta tekus Painios vyskupui 
Monenechui. Del to jiš susir
gęs ir pamišęs. <

Dideli šalčiai KaukazeL_ __ _
Nepratę šalčiams žmonės labai 

dėl to kenčia; daug rasta su
šalusių

BAKU, Azerbedžanas, gr. 30. 
— Visoj Kaukazijoj užėjo dideli 
šalčiai ir sniego pūgos. Nepra
tę prie didelių šalčių žmonės la
bai dėl to kenčia. Daug žmonių 
randama sušalusių negyvai.

Bakų miestas visai sniege pa
skendęs ir darbai naftos laukuo
se pasiliovė. Praeitą naktį ras
ta astuoni žmones sušalę.
Visoj Transkaukazijoj susisie

kimas geležinkeliais sutrukdy
tas.

Nauji persekiojimai Sio- 
iiisty Rusijoje

LONDONAS, gruodžio 30.
Iš. Maskvos gauti šiandie prane- 
šiiifiai sako, kad' įvairiose sovietų 
Rusijos vietose kilę iš naujo aš
trus persekiojimai -f- areštai ir 
trėmimai žydų sionistų, cere 
sionistų ir sionistų socialistų, o 
taipgi Makabių organizacijos 
nariu.

Daugybė sionistų buvo ištrem
ta Sibiran. Daug jų laikoma ka
lėjimuose ligi bus sovietų 
riausybės nuspręsta, kur 
tremti.

vy- 
juos

BELGRADAS, Jugoslavija, gr. 
30. — įvairiuose Jugoslavijos 
miestuose ir miesteliuose įvyko 
riaušių ir susirėmimų su polici
ja. Tuose susirėmimuose kele- bas staiga davė įsakymą padary
tas žmonių užmušta ir daug su- bandomąją Rygos garnizono 
žeista. ’

Tai pirnias naujosios valdžios 
politikos vaisius, — politikos 
patrempti visokią politinę laisvę 
krašte. Tą savo politiką vald
žia pradėjo yisų pirma pasmau
gimu Radičo vadovaujamos Kro
atų valstiečių partijos ir konfis
kavimu tos partijos fondų.

Praeitą sekmadienį Liubuške,' 
netoli Sarajevo, buvo suruoštas 1 
protesto prieš represijas mitin
gas. Policijai bandant mitingą 
išvaikyti kilo aštrus susiremi-

Latvija budi
Šį rytą, laike smarkios audros 

su lijundra, Latvių generalis šta-

• mobilizavimą įsivaizduotam 
priešų puolimui atmušti. Mobi
lizacija buvo įvykinta per pus
trečios minutės laiko. Ypatin
gai pasižymėjo1 tankių korpusas 
ir šarvuotieji automobiliai.

Ambasadoriai ruošia notą
1 , Vokietijai

PARYŽIUS, gruodžio 30.
Aliantų ambasadorių taryba

mas gatvėse, kuriame trys as- ‘susirinks rytoj rytą L’rancijos 
menys buvo užmušti ir septyni užsienio ministerijoj. St\sirinki- 
pavojingai sužeisti. j mas priims galutinai tekstą no*

I>el valdžios pradėtu žiaurių . tos Vokietijai, kurioj bii'S nu- 
represijų, opozicijos vadai šian-j rodytos priežastys, dėl kurių 
die laikė susirinkimą pasitarti,1 aliantai nutarė nepasitraukti iš 
kas turi būt daroma. Konferen- Kelno krašto sausio 10 dieną, 
cijoj dalyvavo buvęs premjeras kaip to reikalauja Versales su- 
DavidoviČ, buvęs užsienio reika-' tartis.
lų ministeris
Radičo valstiečių partijos 
pirmininkai.

Valinkovič ir du 
vice-

Nota bus penkių aliantų val
dybių ambasadorių pasirąšyta: 

Anglijos, Frncijos, Italijos,’ Bel
gijos ir Japonijos.

MIRTIES BAUSMĖ ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJ

182 išgelbėta mio.de 
gančio japonu laivo

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 30. Ramiajame vande
nyne praeitą naktį kilo gais
ras Japonų garlaivy Ginyo Ma
ru. Septyniasedšiml devyni pa- 

1 ažieriai ir 103 laivo įgulos 
žmonių buvo priversti valtimis 
gelbėtis. Juos iš vandens išgrai
bė pagalbon atvykęs prekinis 
laivas Julia Luckenbnch, kurs 
su išgelbėtaisiais plaukia Į 
Manzanillo.

I

Du Italijos liberalai mi 
nisteriai rezignavo

PE0R1A, III., gruodžio 30. — 
Clifford lAthim, 12 ntetų vaikas, 
gavęs Kalėdomis žaislo šautuvėlį, 
susižeidė juo ir iš to gavo krau
jo užnuodijimą. šiandie, jis mi
rė.

0RHS

Britai stipriai didina savo 
oro laivyną

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Britų aviacijos ministerija ruo
šiasi per ateinančius 1925 me
tus savo oro laivyną trigubai pa
didinti.

Šiuo tarpu Britų oro laivynas 
susideda iš aštuoniolikos eskad
rų, bet ateinančių metų pabai
goj, jei ministerijos planai bus 

I įvykinti, oro laivynas susidės išCicago ir apielinkė. — šian
die didžiumoj apsiniaukę; gali-(penkiasdešimt dviejų eskadrų, 
ma laukti sniego; šalčiam; stip
rokas šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai

šiandie saule teka 7:18, lei- 
dsiasi 4:28 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, gruodžio 30 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.70
Belgijos .100 frankų .......
Danijos, 100 kronų ...........
Franci jos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų ...
Olandijos, 100 markių ...
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų a

$5.01
$17.72

$5.39
$4.26

$19.25
$15.12
$40.53

$2.52
$26.95
$19.48

Sovietai perkasi 100 ka
ro aeroplanų

LONDONAS,', gruodžio 30.
Pranešama, kad Rusijos sovietų 
valdžia davus Olandijos Fokke- 
ro aeroplanų kompanijai užsaky
mų padirbdinti sovietams šimtą 
aeroplanų. Aeroplanai turį būt 
padirbti Olanduose ir aprūpinti 
britiškais motorais.

W H EATON, III., gruodžio’
— Dupage kauntčs apskri

ties teismas 
vems Johną 
metų. Jis bus 
13. Prieš kiek 
kirviu nužudė
kis asmenis, visą šeimyną: Otto 
Ederą, jo žmoną ir jų trejetą 
vaikų.

SANTA BARBARA, Cal., gr. 
pasmerkė kortu- 30. — Aukšti šį rytą čia buvo 
Kammererą, 38 jaučiamas stiprus žemės drebėji- 
pakartas Vasario 
laiko Kammerer 
Vilią Parke pen-

mas.
Vera Cruze taipjau

VERA* CRUZ, Meksika, gr. 
30. -L. Vakar vakarą čia buvo 
jaučiamas lengvas žemės drebė
jimas, tęsęsis apie porą minučių.

ROMA, gruodžio 30. — Rezigna- ’ 
vo du Italijos kabineto nariai, 
švietimo ministeris Casati ir vie
šųjų darbų ministeris Gino Sar- 
rocchi, abudu liberalu. ;

I>el jų rezignacijos šiandie po
pietų sušaukta nepaprastas ka- > ,------ _r,—r-------—--------

(Lietuvos Pinigu Kursas
i -----------
I Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos 
mas šitaip:

50 " 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1900 litų _
Prie šitos sumos reikia pridžti 25 

centai pašto išalkių už kožną siuntini.
. Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
• centų daugiau.

ROCKEFELLERIS PAAUKO
JO $1,000,000 MUZEJUI

1IIBBING, Minn., gruodžio 30. 
• — Sudegė didelis North Hib- 
bing viešbutis. Viešbučio sve
čiai, kurie gaisrui kilus miegojo, 
buvo priversti vienrųarškiniai 
bėgti gatvėn, nors šaltis sieke 
10 laipsnių žemiau zero. 
nant įrys
smarkiai sužeisti. Gaisro pada
ryti nuostoliai siekia per 100,- 
000 dolerių.

gaisrininkai
Gesi- 
buvo

NEW YORKAS; gruodžio 30. 
— John D. Rockefeller paau
kojo Nc*w York o Metropolitan' 
Muzeum of Art 16,000 Stan
dard Oil kompanijos akcijų, 
kuri u vertė bendroj sumoj sie
kia daugiau nei 1,000,000 do
lerių. Tot> akcijos {jiuzejui duos 
32,000 dolerių dividendų per 
cm tu s.

litu 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

doleriais yra skaito-

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82J6 
92.50
02.75

ŠVEDIJOS PREMJERAS 
KRITINGOJ PADĖTY

(LONDONAS, gruodžio 30.— 
Telegrama iš Stokholmo pra
neša, kad Švedijos premjero 
Brantingo, sergančio plaučių 
uždegimu, liga pablogėjus. Jis 
esąs k vilingoj padėty.

CHICAGO, gruodžio 30. Su 
senųjų, metų pabaiga pasibaigė 
ir Maskvos agentų diktatūra 
Rubsiuvių Unijos A. C. W. of A. 
Lietuvių 269-tame Skyriuj. Sky
rius visiškai apsivalė nuo jų.

[šiandie, gruodžio 30, Lietuvių 
269 Skyrius turėjo Lokalo ir ki- 

,/tų unijos viršininkų rinkimus. 
Jų rezultatai toki, kad nė vienas 

, , . i Maskvos agentas komunistas no-gale gauna proto panų-' 0 jšrinktas n- jokion vift.
Geriausia Naujiems Me-I

kaipo degtinę. Kas jį goria, tas 
naikina savo sveikatą, nuodi-L 
jai>i, daugeli1.! apanka, {langelis

Šimą, 
tams 
munši lino!)

$11,000,000 prohibicijos 
agentams

WASHINGTONAS, gr. 30. — 
Kongreso atstdvų butas šiandie 
patvirtino bilių, kuriuo trans
kontinentiniam oro paštui atei
nantiems fisko metams skiriama 
2,(500,000 dolerių.

Prohibicijos įstatymui vykdy
ti paskirta 11,000,000 dolerių, ir 
dar prie' to 20,000,000 dolerių 
pakraščių sargybai; iš tų 20 mi
lijonų dolerių pusė bus suvarto
ta išlaikymui laivyno svaigalų 
kontrabandai gaudyti.

SKRIDIMO GREITUMU FRAN-
CU7ĄJ AVIATORIUS SUMUŠĖ 

VISUS REKORDUS

PARYŽIUS, gruodžio 30, 
Francuzų aviatorius Doret 
skridimo greitumu vakar su
mušė visus rekordus. De\voiti
no monoplanu su Hispauo- 
Suiza motoru jis skrido 1000 
kilometrų, darydamas viduti-

ton, nė jokion įstaigon.
Per keletą metų sau jale ko

munistų diktatoriavo Lietuvių 
Skyriuje, kaip jie kad pratę dik- 
tatoriauti. Tatai galų gale lie
tuviams unijistams taip pakyrė
jo, kad jie nusitarė tos diktatū
ros atsikratyti. Tą jie šiuose 
rinkimuose ir padarė. Rubsiu- 
vių Skyriaus Viršininkais išrin
ko pažangiuosius lietuvius, ku
riems tikrai rupi organizacijos 
reikalai ir darbininku būvio pa
gerinimas, o ne kominterno tė- 
ziai. • -Rep.

MOTERIŠKĖS KERŠTAS

Nužudė savo tėvus, brolį ir savo 
mažą dukrelę

LOGANSPORT, Ind., gr. 30. 
— Karmoj, netoli Metea mieste
lio, rado iššaudytą visą Šeimyną 
iš keturių žmonių: Henry Bas- 
slerą, 69 metų, jo žmoną, 60 m., 
jų sūnų, 22 m., ir mažą mergy-

Policija areštavo Basslero 
dukterį Ėmimą, 30 metų, kuri 
buvo ištekėjus, bet vyrui minis 
ji su kūdikiu buvo grįžus pas tė
vus gyventi. Policijai ji prisi
pažino, kad tėvai labai žiauriai

nai po 221.7 kilometrų per va-'su ja elgęsis, kad ji buvus ver- 
landą. Iki šiol greitumo rekor- čiama sunkiai dirbti farmoj, bet 
das priklausė Jungtinių Valsti- už savo darbą niekados nieko 
jų aviatoriams, leitenantams*negaudavus, kalėdomis tėvai nei 
Harrisui ir Lockwoodui, pada-'brolis nesuteikę jai jokios dova- 
riiisicms aeroplanu 205 kilo- nėlės, ir dagi neleidę jai paruoš- 
metrus- per valandą. jti savo dukrikei eglaites.

T

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą

Nau.vehų telegramos išsiųstos iš Chioa- 
“ šeštą valandą vakaro, nueina Kau-

Lietuvos Koperacijos
didžiausiu

gos prii 
nan i 3-1 dienas. 
Bankas gavęs musų telegramą 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantanis į visas Lietuvos daRs ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEK A, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL

mio.de
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Lenkai kimba
prie Latvių

Vokiečiai reikalauja iš 
aliantų įrodymų

Rusijos diktatoriai susirūpinę 
valstiečių priešingumu

Lenkai jau kimba i “bro 
liūs" Latvius

Reikalauja, kad šeši I^atvijos 
valsčiai Braslaujos apskrity 
butų prijungti prie Lenkijos.

Chicago, III., Antradienis, Gruodžio-December 30 d., 1924

Rusų kaimas grasias so 
vietarns pavojum

I

Vokiečiai išradę naujų 
nuodingų gazų

Ispanų pasitraukimas iš 
Morokko pabaigta

<^^90437 No. 311

Jei nebusiąs išrištas valstiečių 
klausimas Rusijoj, žūsianti 
bolševikų diktatūra, sako Zi- 
novjevas.

Gazai turį tokios galios, kad 
per keletą valandų galį su
naikinti visą Paryžiaus mies-

RYGA, Latvija, gruodžio. 28. PA RYŽIUS, gruodžio 29.
laikraštis 

žinią, 
išradę ir 

’ naujų baisiai
' nuodingų gazų, kuriais per ke- 
' lėtą valandų butų galima su
naikinti visas Paryžiaus mies-

Vokietija reikalauja pilny 
informacijų

Nori, kad aliantai pasakytų, kur 
ji neišpildžius Versalės sutar
ties sąlygų

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Vokietijos valdžia instruktavo 
savo ambasadorių Paryžiuj, von 
Iloeschą, prašyti aliantų, kad 
jie suteiktų pilniausių detalių, 
kur Vokietija ncišpildžius Verk
snios sutarties sąlygų dėl nusi
ginklavimo ir demobilizacijos.

Vokietija nori žinoti tikrą die
ną ir vietą, kur interaliantų ka
rinė kontrolės komisija surado

KAUNĄS [LŽ]. — Vilniaus 
krašte iki šiol savo veikimu 
prieš Lietuvą ypač pasižymėjo 
Įvairus lenkai išėjimai iš Lie
tuvos; dabar panaši akcija va
roma jau ir prieš Latviją. Štai 
“Dzennik \Vilenski” iš lapkri
čio ILd. deda memorialą len
kų vyriausybei dėl šešių Lat
vijoj esančių Braslaujos apskri
ties valsčių, kuriuos Latvija
neva yra okupavusi. Memoria- slaptus ar kamuflažuotus gink
lą vyriausybei pasiuntė Bras-lų ir amunicijos sandėlius Vokie- 
laujos apskrity kilę lenkai, bei tijoj, ir kokios rūšies tie ginklai 
šiuo metu gyveną Vilniuj ir jo buvę, 
srity. Memorialu reikalaujama 
daryti žygių, kad* sakyti vals
čiai butų grąžinti Izmkijai.

Memorialas1 taip skamba:
1) Einaill susitarimu su Lat

vijos valstybe, Lenkija, atiduo
dama Inflantus Latvijai ir at
šaukdama iš ten savo kariuo
menę, kuri liejo kraują už lai-1 
vių tautos laisvę, nustatė sie
ną su (Latvija kairiuoju Dau-I 
guvus 
prie 
mus 61 .... jos laikinas pralaimėjimas iii 
silpnumas, pasireiškęs per bol
ševikų puolimą, paskatino Lai-, 
viją tuos B valsčius užimti. To-, 
dėl šiuo remiantis reikalavimas 29. — Pranešimu iš 
prijungti . juos prie Lenkijos Kurske įvyko didelės 
yra teisėtas. simpatizuojančių rusų

2) Statistikos daviniai, gan- kų demonstracijos, 
t i per- 1019 m. surašymą, cha- Kadangi demonstrantams iŠ- 
rakterizuoja tos srities tautiš- vaikyti bolševiku vyresnybė pa
kus santykius. Lenkai sudaro siuntė kariuomene, tai demonst- 
ten 53 nuoš. daugumą, latviai 
gi — 8 nuoš. Atsisakymas 
nuo tos teritorijos iš Lenkijos 
pusės galėtų būti laikomas kai
po visiškas jos gyventojų va
lios ignoravimas. O ji jau ne-

Vokietija taipjau nori gauti 
pilniausių žinių, kurių aliantai 
makosi turi, apie slaptas vokiečių 
organizacijas jaunuomenei ka- 
reivybės lavinti kartu su reich- 
svvehru (valstybine kariuome
ne).

Rusų darbininkų demons 
tracijos dėl Trockio

nustatė 
kairiuoju

krantu, prijungdama I
savo teritorijos ir kalba-

valsčius, lačiau Lenki- Demonstrantų susirėmime su 
kareiviais penki darbininkai 
užmušta, daug sužeista

ta. |
3) Prijungimas tų valsčių 

prįc Lenkijos ir atsirėmimas į 
natūralinę sieną — I>augllvos 
krantą, padarys galą kontra-J 
bandai, kuri dėl didelio skir
tumo kainų įvairioms prekėms 
abejose valstybėse pasiekė tie
siog bauginančių ribų, ir be 
to, suteiks taip pat galimybės 
sėkmingai reguliuoti kainas ir 
normuoti prekybos apyvartą,1 
kas negali neturėti įtakos Len
kų valstybės ūkini. Be to, be
tarpiškas priėjimas prie Dau
guvos suteiks Lenkijai visą eilę 
patogumų surištų 
naudojimu ūkio 
reikalams.

4) Prijungimas
jos* Daugpilio priemiesčio, Gry
vos miesto, kuris yra kairia
jam Dauguvos krante ir apgy
ventas išimtinai beveik lenkų, 
taip pat duos galimybės pri
steigti ten lenkų kultūros ir 
mokslo įstaigų, kurios skleis 
savo kulturą tiek Daugpily 
tiek ir visuose Inflantuose, kas

su tos upės 
ir transporto

prie Lenki-

STOKHOLMAS, Švedija, gr. 
Maskvos, 
Trockini 

darbi n in-

rantai, fabrikų darbininkai, .puo
lė kareivius. Pastarieji ėmė į mi
nią šaudyti. Penki darbininkai 
buvo nušauti hegyvai, o dauge
lis buvo sužeisti.

DALIS STREIKUOJANČIŲ 
PENNSYLVANIJOS ANG
LIAKASIŲ GRJŽO DIRBTI

SCRANTON, Pa., gruodžio 29. 
— Iš 1,200 streikuojančių Penn- 
sylvania Coal kompanijai pri
klausančių Underwoodo kasyklų 
darbininkų pusė šiandie jau su
grįžo darban, 
streikuoja.

Grįžusiems 
siams saugoti
kvietė valstijos policiją (“kazo
kus”) ir šerifą su jo “depučiu” 
buriu.

bet kita pusė dar

darban angliaka- 
kompanija pasi-

padrąsins ir padarys gyvesnį 
kultūros gyvenimą tų 70 nuoš. 
lenkų gyventojų, kurie dabar 
dvasios atžvilgiu skursta dėl 
ekstcrminacinės*, vedančios prįc 
nutautinimo latvių politikos.

5) Prijungimas sakytų 6 val
sčių išvaduos lenkų gyvento
jus iš po latvių spaudimo, nes 
lenkų kultūros vystymasis ten 
kiekvienam žingsny persekioja
mas ir paralizuojamas.

Brangiai pareina proliibi- 
cija Dėdei Šamui

Kiek Lietuvos valstybė 
turi skobi

(Chicago 'Pribune koresp. Do1 V ienas franeuzų 
nald Day). — Kadangi Rusi-’ paskelbė sensacingą 
jos kaimuose, vis dažniau irj l<a(l l)U'L vokiečiai 
dažniau atsitinka žudymai ko-Į slapta dirbdiną 
munistų valdininkų, tai sovie
tų valdžia nutarė koncentruo
ti visas savo jėgas, kad įgijus 
sau kaimiečių palankumą.

Limingrado diktatorius Zi- 
novjevas, kalbėdamas praeitą 
penktadienį moterų komunisčių 
kongrese Maskvoj, pasakė, kad 
Rusijos kaimiečiai, nors visa 
širdžia remia sovietų užsienio 
politiką, bei dabartinei vidaus 
politikai jie vis esą priešingai

Prieš revoliuciją, pasak Zi- 
novjevo, Rusija buvus didžiau
sia pasauly vartotoja bovelni- 
nių prekių. šiandie kaimietis 
mokąs penkiasdešimt 

(25 centus)
tuo tarpu kai už 
javų jis gaunąs

kapeikų 
kartūno, 
dą savo 
septyniasdešimt kapeikų,
to kaimiečiai visai neperka

aukso 
mastui 

pu- 
vos 
Del 
so

vietų tekstilės dirbinių. Vietoj 
to, jie savo javus,, kurie taip 
esą reikalingi eksportui, suvar
toja samagonkai (“munšai- 
nui”), kurią jie.parduoda fab
rikų darbininkams.

Valstiečių klausimas — 
pavojingas

Su valstiečiais sovietai turį 
elgtis labai atsargiai, sako \Zi- 
novjevas. Valstiečių klausimas 
sovietams esąs daug pavojin
gesnis nei šimtas Kolčakų, šim
tas Vrangclių, šimtas Chamber- 
lainų ir du šimtu llughesų daik- 
tan paėmus. Valstiečių klausi
mas sovietijoj virtęs Gordijo 
mazgu, kuris turįs būt išrištas, 
jeigu sovietai norį ir toliau sa
vo diktatūra išlaikyti.

“Jei mums — sako Zinovje- 
vas nepavyks tas klausimas 
išrišti, lai nieko nepadės mums 
nei musų šaunus manevrai 
tarptautinėj politikoj. Žlugs 
revoliucija, žlugs ir musų/dik
tatūra, 
domės

Jeigu mes nekreipsime 
į atmainą, kuri dabar 
valstiečių misas tiityme 
tai mes padarysime bai- 
kląidą, kuri reikš mu-

j mus,
šiaušia
>ų žlugimą.”

Valstiečiai novija apskričių
. komisarus

v< kirčių paslaptį išdavęs fqin- 
euzų laikraščio atstovui vienas 
vokiečių pacifistas.

Visa Vokietijos pramonė da
bar esanti organzuola karo 
mobilizacijai. Pramonės Įstai-! 
ges, gaminančios neva daiktus 
kasdieniniams žmonių reika
lams patenkinti, ištikrųjų esą 
galingos karo mašinos, kurios 
galinčios būti paleistos darban 
per keturiasdešimt astuonias 
valandas.

V*iena
Drczdc ne gaminanti naujos rū
šies gazą, kurio negali nė ma
tyti, nė užuosti, bet kuris duo
dą- apie save žinoti lik tada, 
kai savo baisų naikinimo dar
bą jau esąs padaręs.

[Visa ta sensacija yra, be abe
jojime, franeuzų prasimany
mas. Jie tuos baisius vokiečių 
nuodingus gazus, kuriais “per 
keletą valandų aglima visas 
Paryžiaus
suuodė kaip tik tą valandą, 
kai, einant Versalės sutartim, 
turi pasibaigti santarvininkų 
okupacija Vokietijos kraštų, iš 
kurių tečiaus jie dabar nu
sprendė vis liek nesitrauk B ].

karinė llaboratorija i

LARAŠAS, Morokko, gruo
džio 29. — Ispanų kariuomenės 
pasitraukimas iš Morokko be
veik jau visai pabaigta. Ispanų 
rankose beliko tik siaura pa
jūrio juosta nuo Gorros, arti 
franeuzų sienos, iki Tanžiro.

Kovos Te titano linijoj, ku
rios buvo atkaklios ir beveik 
r epą liaujamos, dabar kiek su
mažėjo. Tą liniją gina genero
las Riųuel, turis 30,000 pėsčio- 
sioj kariuomenės, artileriją ir 
du skyrių ispanams palankių

šiuo tarpu žiauriausi kova 
einą kalnuose, kuriuose laikosi 
maurų Reni Meiki ir Reni Gor- 
fi t gimines. čia ypač daug 
žūsta ispanų, kadangi kova su 
besislapstančiais kalnuose vie
tos gyv ntojais yra begalo sun-

Komunistų riaušės Fran 
cijoj

Policija suvaldė riaušininkus ir 
kelioliką suėmė; suimtieji bu
sią ištremti

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Le Matin pranešimu, Rehone, 
netoli Belgijos sienos, vakar į- 
vyko komunistų demonstracijos, 
kurios veikiai išsivystę į atviras 
riaušes. Policijai pagalinus pa
vykę riaušininkus suvaldyti, ke-

miestas sunaikinti”,’lioliką jų areštuojant. Suimtie
ji laikomi kalėjime be kaucijos.

Kadangi didžiuma suimtųjų 
esą svetimšaliai, tai vyriausybė 
žadanti juos deportuoti.

ŠVEICARUOS POETAS 
SPITTELER MIRĖ

108 ligonio pasigenda 
ligoninei sudegus

Iki šiol išleista jau netoli 50 mi
lijonų dolerių blaivybei išlaikyti

WASHINGTON, gruodžio 29.
Pasirodo, kad prohibicija Dė

dei Šernui pusėtinai brangiai pa
reina. Nuo laiko, kai 1920 me
tais ponas Volsteadas patupdė jį 
ant vandens kubilo ir paleido va
žiuoti, jis prašvilpė jau netoli 
50,000,000 (penkiasdešimt mili
jonų) doleriukų.

Įdomu, tai kad prohibicijos iš
laidos kaš metai vis stipriai di
dėja. Pav. pirmais “sausaisiais” 
motais (1920) buvo išleista ma
žiau nei 4 milijonai dolerių; ant
rais, taigi 1921 metais 5>/^ 
milijono; 1922 7J/> milijono;
1923 m. — 9%, milijono; 1924 
m. 9 milijonai dolerių; 1925 
m. — 10 milijonų; 1926 m. nu
matyta 11 milijonų dolerių.

va per visą savo nepriklauso
mybės gyvenimą, pradedant 
nuo 1918 m., padarė 6 užsie
nių ir 3 vidaus paskolas.

Viso užsieniui Lietuva sko
linga apie 90 milijonų litų, ku
rių 6,031,517 dol. skolinga Ame
rikai ir la skola bus apmokė
ta per 62 melus iki 1986 me
tų; apie 822,200 dolerių skolos 
dar nesureguliuota.

Prancūzijai Lietuva skolin- 
už 30 pirkių garvežių apie 

mil. frankų, kurią didesne
pusė jų grąžinta, o likusioji 
skola numalyta apmokėti 1925
ir 1926 m.

Anglijai skola 18,810 svarų 
sterlingų numalyta apmokėti

Vėl smarkus žemes tire*, 
bėjimas Japonijoj i

TOKIO, Japonija, gruodžio 29.— 
Šiaurvakarinėj Japonijos daly šį 
rytą įvyko vėl srparkus žemės 
drebėjimas, tęsęsis dvi minutes.

Ypač smarkus jis buvo Kuši- 
re. žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir Japonijos sostinėj To
kio, bet didesnių nuostolių nepa
darė.

! ta Į 1921 m. biudžeto sąmalą.
Be to, Amerikoje dar tebo

ji utilizuojama Laisvės paskola 
1 1,800,(MM) dol.
i Iš vidau*- skolų \'alstybės Iž- 
| das dar turi 2,612,010 litų.

Apie 60 mil. litų užsienių 
paskolos visai sutvarkyta. o 
apie 30 mil. litų užsienių pa
skolos ir apie 2 milijonu vi
daus paskolos (Valstybės Iždo 
lakštais) nesudarys musų val
stybei finansiniu. sunkumų.

Klaipėda
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SPIRI'TO KONTRABANDA f

ROCKEFELLERIO DOVANA 
JUGOSLAVIJAI

Higienos-švietimo tikslams 
aukojo 255,000 dolerių
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BERNAS, Šveicarija, gr. 29.
Lucerne vakar mirė žinomas 

šveicarų poetas ir rašytojas 
Carl Friedrich Georg Spitteler, 
80 metų. Už savo nuopelnus li
teratūroj Spitteelr 1919 metais 
laimėjo Nobelio dovaną.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die apsiniaukę; gal bus kieik 
sniego; ne taip šalta; vidutinis, 
didžiumoj pietų vejas.

Vakar temperatūra viduti- 
kuriame išspaudin- nu* siekė 13° b.

šiandie saulė teką 7:18, lei-

Maskvos Izvestijų gruodžio 
24 leidiny, 1 
ta Zinovjevo kalba, įdėta taip
jau pranešimų apie žudymus džiasi 4:27 valandą, 
komisarų provincijoj. Taip,';—r;1 ■■■■ .ak,;: 1 . ■ -: :=

valstiečiai nužudė apskričių ao-j PINIGU KURSAS 
v.: tų pu muunkus l>enzo.| N1Z- Vaka|. Kru(a| 2,( (|, u.siciiio 
iriame Novgorode, Įlomėly ir nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lc 
Smolenske. Epidemiški žudv- Ie?>y bankų buvo skaitoma Amerikos 

. .. ... pinigais šitaip:mai prasidėjo praeitą rugsėjo. e ----
mėnesį, ir Maskvos laikraščiai ( 
kas diena paduoda žinių apie i 
tai j kad ten ir ten kaime ar 
miėste'ly valstiečiai užmušė, ar' 
sumušė, sovietų vahlininkus.

ii-

1 VAIKAI SUDEGĖ

Anglijos, 1 sv. sterlingų . $4.70 
Belgijos 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų .....
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

........  $5.01

........ $17.72
........ $5.39

......... $4.26 
......... $19.25 
........ $15.12

$40.53
.......... $2.52 
..... $26.95 
......  $19.42

CADDO, Okla., gruodžio 29.— 
Vakar naktį čia sudegė M. Tay- 
l.oro namai, kartu ir keturi jo 
vaikai. Patsai Tayloras, kurs 
sirgo ir gulėjo apatiniame kam
bary, buvo išgelbėtas.

KONGRESAS VĖL SUSIRINKO

WASHINGTON, gruodžio 29. 
—Jungtinių Valstijų kongresą*, 
turėjęs savaitę atostogų Kalė 
dams, šiandie vėl susirinko sesi
jai, kuri pasibaigs kovo 4 dieną.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ..
100 litų ..
200 litų ..
300 litų ..
400 litų ...
500 “
600
700
800
900

ieoo litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų ui kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

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

102.75

Iš įstaigos degėsių išiimta trylika 
a apdegusių lavonų ..

TOKIO, Japonija, gruodžio 29. 
—Praeitą naktį čia sudegė dide
lė pioto ligomis sergančiųjų 
įstaiga. Gaisre žuvo daug ligo- 
riių. Iš buvusių toj įstaigoj 343 
ligonių, 108 pasigendama. Jei 
kuriems jų pavyko pabėgti, tai 
daugelis veikiausia bus žuvę 
liepsnoj. Iki šiol iš degėsių iš
imta. trylika apdegusių lavonų.

Įstaigos kaimynijoj sudegė dar 
penkiasdešimt gyvenamųjų na
mų, ligi maliau gaisrininkams pa
vyko gaisras sustabdyti.

BELGŲ KARALIUS VAŽIUO
JA Į SAHAROS DYKYNES

BRIUSELIS, Belgija, gr. 29.
Belgijos karalius Albertas pri

ėmė. franeuzų maršalo Petaino 
pakvietimą padaryti automobiliu 
kelionę per Saharos dykynes. 
Ateinantį penktadienį jis jau 
ruošias išvažiuoti iš Briuselio. 
Dykynėmis keliauti bus vartoja
mi specialiai padaryti automobi
liai.

GAISRAS PADARĖ 1,500,000 
DOLERIŲ NUOSTOLIU

CORINTH, Miss., gruodžio 29. 
— Kilęs vakar miesto centre gai
sras sunaikino apie penkiasde
šimt sankrovų ir ofisų triobesių. 
Išdegė visas1 blokas. Ugnies pa
darytus nuostolius skaito apie 
pusantro milijono dolerių.

NEW YORK REZORTAS CO- 
NEY ISLAND APDEGI:

NEW YORKAS, gruodžio 29. 
■*- šiandie po pietų kilo gaisras 
žinomame rezorte Coney Island. 
Išdegė nemaža 
Gaisro nuostoliai 
200,000 dolerių.

rezorto dalis.
siekia apie

KAUNAS LŽ]. — Lapkričio 
11 <1. valstybinė policija konfis- 

ikavo juroj ties Palanga vieną 
'motorinį laivą ir vieną žvejų lai
vą. Laivuose atiasta neakcizuo-

BELGRADAS, Jugoslavija, gr.'to spirito 1,370 ltr., 145 skardi- 
29. Rockefellerio Fundacija pa- nes, kariškas šautuvas, du revol- 
aukojo Jugoslavijai 10 milijonų veriu, žiūronas, kompasas, kul- 
dinarų (apie 200,000 dolerių) į- kosvaidžio kaspinas su šoviniais 
steigti higienos mokyklai Kroa-1 (kulkosvydis, matyt, (išmestas 
tų sostinėj Zagrebe; 2 milijonu įuron), o taip pat pinigais 11,102 
dinarų ($40,000) sanitacijos įs- litų, 3 doleriai ir 1,000 latvių 
taigoms pagerinti Belgrade, ir rublių. Iš 11,102 litų patikrini -■ 
15,000 dolerių neturtingiem s/atrasta netikrų 14 banl notų po 
studentams šelpti, kad jie, mok-;50 lit. viso 700 litų.
slą baigę, galėtų Jugoslavijoj 1 Konfiskuotas spiritas ir kiti 
darbuotis žmonių sveikatos dir- daiktai Įduoti Klaipėdos muiti- 
voj. nei.
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Sis Kartus Greičiau
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų LieVuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-1 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas pavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas, Lietuvos dabs ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, T1L

i

&



■■■ ..... le-rv

švilpda-

pra
ŽMOGŽUDYSTĖ

JOS. F. BUDRIK
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(Apskelbimas)

Dabar Laikas

DOVANŲ

Dukterų

DIDELIS METINIS

BALIUS
NUPIRK

1739 So. Halsted Si

Tel. Dearborn 9057

RENGIARTPTTTF Oli>. VJ L lu

___

Typewriterį arba 
rašom* mašinėlę

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

33127 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

ryto 
nes

Namų Tel.: Hyde Park 8395

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted gtr 

Chicago* III

Įžanga
KOMITETAS.

MASKARADŲ BALIUS!
Rengia Tautiška Draugystė Lietuvos

PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuve tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau-

I vakarą, išskyrus ketvergę 
ed*li<rmiv nuo 9 Ud 12 ryto.

nuoširdumu, nes

tai čia tęra žinoma 
algybai ir

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 85c. y patai
Kviečia visus atsilankyti ant šio iškilmingo baliaus, nes bus jva- 

les minkštų gėrimų ir skanių užkandžių ir bus puiki muzika, kur ga
lės kožnas smagiai pasišokti ir linksmai senus metus pabaigti* ir nau
jus sulaukti. Kviečia KOMITETAS.

Į “CHORO REPERTUARAS”
Su pirma diena sausio, 1925 

metų, Šouth Bostone pradės eiti 
a mėnesinis muzikos leidinys — 
J| “Choro Repertuaras.” Jame,tilps
■ muzika vien tik chorams ir kvar- 
jj tetams. Jį leis jaunas musų
■ muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
J kuris yra jau kelioliką muzikos
■ veikalėlių parašęs ir išleidęs at- 
J skirais leidiniais. “Choro Re-
■ ’pertuarą” galima pas jį užsisa- 
J Ryti visiems metams už $2.00.
■ jO kurie užsisakys prieš Naujus 
S Metus, tie gaus už $1.00. Adre- 
■J sas: A. Bačiulis, Box 16, S. Bos- 
■v ton, Mass.

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 Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotua, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

▼ak. 5223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 4681

Kviečia visus atsilankyti ir pasitikti linksmai Naujus
Metus. “BIRUTE”.

Tuonai padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminfcma ir drau
gams su kuriais susirašinžji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
mašinilš su lietuviškomis raidlinh 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
*vti. ■>

Gauncunoa

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 11.11-12 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta t 

3323 So. Halsted St. 
Tek Boulevard '.81S

Valandas: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
rian;

tušės salėje žydai bolševikai 
trukdė šaukdami iš vietų — ku* 
rie paskui rėkdami — 
mi išsigrūdo iŠ Salės.

Taigi kaip matome, kad de
mokratinėje Lietuvos RespublL 
>oje neretai tenka patirti per
sekiojimų kaip tik tikriesiems 
demokratybSs gerbėjams ir jos 
šalininkams/

— Lietuvon darbininkas.

NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius/ gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kati jus netik patys skaitytume! 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St„ Room Uit 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytų: 
3335 So.. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. -h Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam*.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, III.

A. A. SI AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisai vidurmieatyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St 

Cor. Waehington A Clark

Seredoj, Gruodžio (Dec.) 31, 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2211 West 23 PI. J

“Prieš šitą mano kratą ir ar- 
jėštą aš keliu griežčiąusį protes
tą. Mano visuomeninis ir politi
nis veikimas yra žinomas pla
tiems visuomenės shiogsniams, 
nes aš visuomet dirbau atvirai. 
Jeigu mano veikime kas nors 
pastebėjo neteisėtus darbu 
juk buvo pilnai galima traukti 
mane atsakomybėn teismo ke
liu. Tai tiesus ir padorus kelias. 
Taip visuomet ir elgiamasi te
nai, kur iš tikrųjų branginama 
demokratybės principai ir tradi
cijos ir kur niekšiškų įdavimų 
ir provokacijos sistema yra už
leidusi vieta teisėtumui”.

siėmė gydyti už papigintą atly
ginimą ir tą darbą jis atlieka 
au tikriausiu
atsižvelgiant sąjunginių padė
čiai nekurtuos iš jų yra gydęs vi
sai veltui — už ką jam vienam 
visuotiname narių susirinkime 
buvo išreikšta vieša padėka. To
dėl ir pavartotoji prieš tokį gerb
tiną žmogų prievarta, kaip kra
ta ir net areštas, yra tai skau
dus įžeidimas ir aiškus pasity
čiojimas. *’ ' . >

Už ką buvo areštavę D-rą Ep- 
šteiną 
tik visagalinčiojai 
be abejones, kad jis kieno nors 
įskundimu buvo įtartas bolše
vizme. Tačiau toks įtarimas ne
turi nei mažiausio pamato, nes 
savo pasauliožiura p. Epšteinas 
yra socialdemokratas ir kiek 
kartų teko girdėti jo prakalbos 
anaiptol neturi bolševikiško po
būdžio. Visose savo prakalbose 
D-ras Epšteinas kalbėjo labai 
rimtai — tepaliesdamas vien or- 

taį I ganizuoties bei ekonominius da
lykus. Be to, kaip teko paste
bėti, p. Epšteino bolševikai ne
apkenčia lyginai .kaip ir kitų so
cialdemokratų darbuotojų — ką 
aiškiai lįudija nors ir sekantis 
faktas. Prieš rinkimus į Miesto 
Savivaldybes5 jam kalbant žydiš
kai socialdemokratų mitinge Ho-

R e ngia

Lietuviška Tautiška Ilraugystč Vienybė

John Bagdzimias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiiigton St., Room 1310 
Telephonc Dearborn 8946

Vakarais: £151 VVest 22 Street 
Telephonc Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Seredoje, Gruodžio (Dec.) 31 d
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 No. Halsted St.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. >

Chicago, III

KIAUKLIAI, Gruzdžių vals. 
— 26 d. spalių, dienai auštant, 
tapo nušautas eigulys Aid i po
nas Stoncvičius ir peršauta jo 
duktė, Be to, matyt, kad ir 
daugiau gyvybių norėta nužu
dyti. j.nes tris kulkas suvarė 
palei duris edverijon.

Stonevičiutė sugysianti, nes 
lik koja peršauta.

Spėjamieji kaltininkai buvo 
m imt i.

■!»■■■■■■■■»■■■ siaiiiiiiaiiiiTiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. P. WAITCHES 1
Advokatas

• -.r- v
ŽIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5586 
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; Sukatomis visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą* 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Kaunas, — “Lietuvos
275 N r. iš 4 gruodžio, š. m. yra 
tilpęs D-ro L. Epšteino atviras 
visuomenei laiškas, kur jis šiaip 
išsireiškia apie pavartota prieš 
jį prievartą: “šių metų lapkrL 
čio 25 į 26 naktį, politinės po
licijos parėdymu, mano bute bu
vo padaryta krata, kuri, žino
ma, nedavė jokių mane kompro
mituojančių rezultątų. Kratos 
orderyje buvo pažymėtas parė
dymas ir areštuoti. Ant ryto
jaus buvau iškvostas ir paleis-

Buvo areštavo daktarą 
t. Epšteiną

Reikia pažymėti, kad virš mi
nėtojo protesto bei nusiskundi
mo laiško autorius D-ras p. L. 
Epšteinas yra labai populiarus 
žmogus ir uolus visuomenės dar
buotojas, kuris savo veikimu 
kauniečių, o ypač valstybės tar
nautojų tarpe yra užsipelnęs 
aukštą pagarbą. Nežiūrint to, 
kad p. Epšteindš ’yuę, žydų kil
mės žmogus, vienok jis savo vei
kimu parodė didelį palankumą 
lietuviams. D-ras Epšteinas da
lyvauja Lietuvos Valstybinių ir 
Savivaldybių Įstaigų Tarnautojų 
Profesinėje Sąjungoje ir yra ii 
Centro Valdybos nariu. Dalyvau
damas valdininkų sąjungoje li
ras Epšteinas netiktai kad su 
pasišventimu dirba sąjungai i Muzikantas iš New Yorko 
reikalingąjį darbą, bet'dargi jis 
savosios organizacijos narius ap-

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS;

ANT NAUDOS. \

I. L. FABIONAS Cti

NAUJIENOS metams .. ............
e 9 

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

Lietuvon ...........
NAUJIENOS trims menesiams 

Lietuvon ...........
Užrašyki! NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

A. A. Olis 
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. n no 9-6

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

6-8 ▼. y. apart Panedilio ir
PitnyČioi.

M Moksliškas egzaminavimas su moder-
■ nišku X-Ray prašalina klaidas — su-
■ teikia geras infonr/acijas, nes yra ma 
■' lomi tsei-gfantys orpranai. Ep;-zaminn 
J*' vimas nekenk.-imingus, (icskaudus i>■ nereikia nusiimti rūbų.
8; . Ar turite skaudamą skilvį, krutinę. 
J nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūki 
—. užkietėjimų vidurių, prastų apetitą 
Ji reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
Jį turą, inkstų arba skilvio ligas, nėr 

. vingumą, chroniškas arba privatiškai-
II ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
I į ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa1 
B'' ir serum yra suteikiama, įskaitom
■ '.“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji
■ i mo.
■ Į “Kraujas yra gyvenimas”. Intro-
■ . Venous jčirškimas (į kraują), šutei-
■ kia gerą pagelbą tūkstančiams ser-
■ ganeių. Puikus gydymas bilc nuo ko-
■ kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
■ žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
■ gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy 
J dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa- 
5 i vim ir gausite dykai Kraujo spaudimą 
J išbandymą su X-Ray egzaminacija.
g Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 

uedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto
■ iki 8 v. nedalioj nuo 9 rvto iki 12 dien
M CHICAGO MED1CAL CLIN1C
■ Dr. E. V. Hęaton, Direktorius
■ 505 S. State St. kampas Congresa,
■ 2 aucritAK. Chicago. III.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ram
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ......  $65.00
Phonografas Consolc, giažus, su 
25 rekordais ................ <....  $63.00
Elektrikinč liampa, vertes $25.00, 
už .......  $12.50

RA Y EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai h 

- moterys ne
žiūrint kaip 
i,gai Jų 6 

J i kenčiate i:
V I MUE ką kiti <lah

BCl tarai paša
oKrl kė jums

jRAi kbUk ateikite i)
voBm legul ‘

Ray paša- 
JH'inKdUiflfiM ko tiesą

Iškilmingą šokicį Vakarą 
SULAUKIMUI NAUJU METU , . 
m.

AUBURN PARK MASONIG TEMPLE HALI
78 St. ir So. Union Avė.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

PRAKALBOS
Dviejose vietose

Seredoj, 31 d. Gruodžio, 1924
Atsibus

č. S. P. S. svet.,>
ant 48tos ir.So. Honore St.

Pradžia nuo 7:3<rv. vak. (ant 3 lubų)

Ketverge, 1 d. Sausio, 1925
Atsibus

Mildos Svet., 
3112 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Pradžia lygiai nuo 11:00 v. iš 

,trauksis iki 2 vai. po pietų, 
bus du (2) išguldymai.

Visus prašom atsilankyti, nes 
(girsite įdomių ‘ dalykų. Kalbės gar 
. sus pranašas ir Evangelistas, J. Ii 
Muzikantas iš New Yorko. N. Y.

Rengia ir kviečia T. B. S. S. 
įžanga dovanai Kolektų nėra.

W iWr W WII!S lllll!!;

Pirmas Didelis Teatras ir Balius su Šokiais
Rengia Dr-stė šv. Petro ir Povilo * 

NAUJU METU VAKARE

Sausio-January 1 d., 1925 m.
... <

Chas. Strumilo Svetainėj, ;
\ 158 Eust 107th Street, Roseland, III.

“O. S. S.” ARBA ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ
Vieno'aktor farsas. .Pai'aše Fel(1maii*”

Suloš Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis. *
' Svetainė■»atsidarys 6 vai. vak.; lošimas"prasidės 7 vai. vak., šokiai 

sidės'9 vai. vak. ir tęsis iki vėlumui nakties.,
Bus geriausi muzika kuri griež lietuviškus ir Amerikonikus šokius, 

prie to bu.< šiltų užkandžių ir minkštų g^rmų. .....
Kviečiame visus senus ir jaunus; visup be skirtumo atsilankyti, visi 

busite užganėdinti ir dar gausite dovaną: — viršminėtos Draugystes labai 
puikų kalendorių, širdingai viąus kviečiame atsilankyti.

Įžanga' ypatai 50c. it 35c.‘ vėliau ant šokių 25c.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. tVaskiNgton St. Room 011 5 
Tel. Cefttrflh 6200 8

Cicoro Vtarrvok'o vakar* ?
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5086
Ant Bridg«]xrrt£' Seredoj imu k 
B-8 v. v- Subatoj nuo 1-7 v. § 
3238 0. Malate Si. T.BomL 8737 j

Irleeų Ir. gajien ĮiivedĮuee I senu la naejee dlib-
fevM. Casil arba ant IfmoMjlmtf.

Ptmatini Uetwvi« Elektree Kar»oraei)a Amerikeje 
THE BRtDGEPORT ELECTRIC CO„ I»e> 

A. BARTKUS, Prea.
1S1» W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicai*.
ĮauwMuwwnt——wiin> iairamiiaM>iH>i»ww
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KORESPONDENCIJOS

1

Teatras. — Prakalbos.
— Vakarienė

lapkričio 15 ir 1G d. buvo Jo-| 
Siamas teatras, vadovaujant p- 
lei Elenai Kuduliutei. Veikalas 
jos pačios parašytas ir vaidini
me dalyvavo apie 30 mergaičių. 
Turinį sunku atpasakoti; tai yra 
linksma fantazija, panaši į mu- 
zikales komedijas — su daino
mis ir šokiais. Ypač puikiai lo
šė pati autore; kurios triusaš li
ko publikos įvertintas. Pirmąjį 
vakarą ją apdovanota puikiu ge
liu bukietu, o antrą — saldainių 
dėžutė. Nors ji užsitarnauja 
daug daugiau, bet ir tai nors 
dalinai išreiškia publikos dėkin
gumą jai. Abu vakaru publikos 
buvo pilna svetainė ir parapijai 
(neprigulmingąjai), kuriai ir bu
vo rengiamas vakaras, pelno li
ko apie $128.

Lapkui. 23 d. vietos komunis
tų kuopelės, prisivilioję ir S. L. 
A. kuopą, surengė prakalbas. 
Kalbėjo Zalpis iš Chicago. Nors 
apie niekusius dalykus ir paken
čiamai papasakojo, bet kaip pra
dėjo girti Rusiją, jos valdžią ir, 
leninizmą, tai ir visas rybas pa
miršo. Keista yra tvirtinti, kad 
22 valstybės nusilenkė prieš Bo
siją, nes pripažino komunistų 
valdžią. Ar tai reiškia, kad ir 
prieš Lietuvą nusilenkė didžio
sios valstybės, nes ir jos yra 
Lietuvą pripažinusios? Jeigu 
kalbėtojas butų pasakęs, kad tik 
dėl šventos ramybės pripažino 
komunistų valdžią, tai gal dar 
kiek ir butų panašu į tiesą.

♦

Tautinės bažnyčios nariai, 
ypač moterys, yra labai darbš
tus ir savo bažnyčia labai rūpi
nasi. Kiek laiko atgal moterys 
surengė vakarienę su išlaimėji- 
mu arklio. Vakarienė buvo la

bai skaniai pagaminta ir gražiai 
paduota. Prie stalų patarnavo 
tos pačios panelės, kurios lošė, 
teatrą parapijos naudai. I___
ir svetis iš Chicago, p. Uktve- 
ris, kuris padainavo trejetą ko
miškų dainelių. Vakariene ir lai
mėjimas davė parapijai gryno 
pelno $247.40.

Nors ir nesu įgaliotas, bet tu
riu varde parapijos tarti širdin
gą ačiū visiems darbuotojams ir 
rėmėjams.

Sveikatos Dalykai

Mokyklą lankančio vaiko 
naminė priežiūra

Kuomet vaikai pradeda (‘iii 
■ mokyklon, tėvai turi labiausiai 
i temyli jų sveikatą. žodžiai 
1 ‘pradeda eiti mokyklon” luo- 
jaus primena, kas dedasi kiek 
vieno 
mas, 
mas ir 
kyklą. 
mažai 
greit, 
domas, 
energijos, kuri jiems reikalin
ga rytmečio darbui; 
pavargsta ir jaučiasi 
suvargę gerai pavalgyti per pie
tų.". Jei bile kuris, valgis, ar 
pusryčiai perdaug suvargę ge
rai paisomi 
s i vyt i ir įgyti

namuose: vėlus atsikėli- 
" k ubus pusryčių v a Įgy

ji kubus bėgimas Į nio- 
Taip darant vaikai per- 
valgo, arba valgo taip 
cad virškinimas truk

iu jie neįgauna tos

suku paskui pri
pampstą energi-

tas laikas, k no
tos i r lipindavo 

Dabar dau- 
randasi siau

bime regu- 
vai-

Ja ii praėjo 
mot mokyklos 
tik vaikų protu, 
gumoje mokyklų 
gc ir gydytojai,
liarini egzaminuoja visus 
kus: ypatiška hygiena mokina
ma ir žaislai ir maukšlinimai, 
kurie tvirtina kūną, yra po'

Chloro, ui
Valgiai, turi Imti balansuoja

mi. Kiekvienas valgis turi in- 
inili maistą iš visų grupių. Jei 
kokio ' nors trūksta, jo vielą 
guli užimti pienas.

Svarbiausieji dalykai, kurie 
gelbsti natūraliam vystymui 
augančių vaikų ir mergaičių, 
tai tinkamas maistas, regu Ha
ris maukšlinimas, regu Haris 
miegas ir poilsis ir reguliariai 
įvairios rūšies sveikatos pųpro' 
čia i. Bet didžiausia atsakomy
be puola ant pačių tėvų!

gojimui sienos nuo perėjimo į 
Estiją atskirų nišų lx>lševikų 
agitatorių. Todėl iš tokių daly
kų labai aišku, kad toksai ne
lemtas bolševikų pučas buvo 
štnčiai bepročių darbas.

Sąryšy su buvusiais Estijoje 
įvykiais subruzdo ir Lietuvos 
bolševikai, 6 gruodžio Kaune bu
vo gausingai išmėtytos dviejų 
rūšių bolševikų spausdintos pro
klamacijos, kur tarp kito ko 
plačiai kalbama apie buvusius 
Estijoj įvykius ir kurstomi Lie
tuvos darbininkai iškirst tokius 
pat smurto šposus, kokius yra ‘

padarę Estijoje. Taigi kaip ma
tome, kad iš bolševikų 
Lietuvos nepriklausomybei visgi 
šioks-toks pavojus yra. Labai 
aišku, kad jei Lietuvos bolševi
kai pasijustų beturį nors tiek 
savo pasekėjų, kuriems įdavus į 
rankas ginklus butų galima pri
versti krašto piliečius jiems nu
sileisti, tada nieko nelaukdami 
jie tuč tuoj aus paskelbtų savo 
despotišką diktatūrą. Visa jų ne
laimė, kad tų savo šalininkų vi
sai mažai teturi, o ir tie patys 
kaskart vis tirpsta.

— Lietuvos darbininkas.

pusės Mrs. MICHNIEVICZ - VMJIKIEKF
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal

Ir Lietuvos bolševikai 
smarkauja ATEIKIT 

IŠ 
ŠIAURfiS

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
n ingai patąr 
nauja, visokio 
se ligose prie> 
gimdymą, laike 
gimdymo tr p< 
gimdymo.

UŽ dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
luošo moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

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

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. į

3235 S. Halsted St.

MR. HERZMAN®*
-IŠ RUSIJOS-

t .7 »♦.

3138
u. Woitkewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

įTuriu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei- 

tfL?k*kiu ypatiška pri- 
M^žiurėjimą. Duodu 
^Ipatarimus mote- 

«rims ir mergv 
Ž&ajj| noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

greit

šte įvesta apsiaustos stovis ir 
paskelbta dalinė mobilizacijai at
leistosios kariuomenės — apsau-

ATEIKIT 
IŠ

VAKARŲ

vaikai 
oro ir 
penkių 

metų 
u žau g-

PAS MUS

Pasiuntimui pinigų Į Europą.

Nusipirkti laivakortę.

Pat. Ofise.

ant rlebuffiolij mosčių, 
būtinai reikalingas lini-

visuomet buvo pngelbinga gyduole. Tisyro 
puikinusia ii- kibiausiu! patikCtlna* Ihii- 
inentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO valtį- 
baženkiio.

ATEIKIT 
Iš 

PIETŲ

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS' 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra iii ūsų problema.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra
pulčių.

Trynimas Vitedot Suteikia Palengvinimų!
Neatsidl'klt 

kuomet jums 
Ųicntas I

Ireg.S. V.

.Jei jus norite pradėti taupymų 
sąskaitą arba dėl saugių iii vest- 
mentų savo taupymams.

Kasper American 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas

Kaunas. — Laikraščiu žinio
mis, Estijos komunistai instruk
tuojami ir net asmeniškai vada- 
vaujami tyčia atvykusių iš Ru
sijos komunistu l gruodžio, š.

1 m. su ginklu rankose bandė da
ryti politinį perversmą ir įves
ti sovietus. Užmanytasai bolše
viku pučas neturėjo nei mažiau
sio pasisekimo, nes pasilikusios 
ištikimą savo nepriklausomybei 
kariuomenes griežtu pasiryžimu 
trijų valandų bėgyje komunistų 
ginkluotas sukilimas sėkmingai 
buvo likviduotas.

Viso to bolševikų žygio pasek
tam tikra priežiūra. Bet nežili- mes buvo tokios, kad sukilimo 
rint kiek gero mokyklos pada- dalyviai buvo sugaudyti ir sulig 
rytų vaikų sveikatai, didžiau- paskutinėmis laikraščių žiniomis 
Šią atsakomybę tupi tėvai pa- 70 asmenų to sukilimo dalyvių 
nešti. jau tapo sušaudyta. Be to, kra-

Tėvai žino, kad vaikai rei
kalauja daugiau miego( valan
dų, negu užaugusieji. Reikia 
sutvarkyti laiką taip, kad vai
kai galėtų užtektinai anksti at
sigulti. kad natūraliai 
išbusi i rytmečiais'.

Vaikų valandos namie 
pat turi būti tinkamai sutvar
komos, kad'jie galėtų gauti už
tektinai tyro oro ir~ poilsio 
dienos laiku, ir užtektinai lai
ko išmokti jiems užduotas lek
cijas. Visi augantys 
reikalauja daug tyro 
saules šviesos. Nuo 
iki dėsi m 1 ar dvylikos 
jie turi nuolat augti, ir 
Ii apie penkis svarus kasmet, 
po to prasideda labai greitas

Buvo ugimas, apie du syk tiek. Del

— Našlys.

PITTSTONIEČIŲ ATYDAI

Naujienų Admin. gavo iš Pitt- 
ston, Pa. $7.00 už Naujienų pre
numeratą metams, bet siuntėjas 
pamiršo padėti savo vardą ir ad- 
lesą. Todėl malonėkite kuogrei- 
čiausiai priduoti savo vardą ir 
adresą, tuomet siuntinėsirPe 
Naujienas.

los priežasties vaikai neužtek - 
linai užaugę negali tiek pa
nešti kiek užaugusieji. Jie tu
ri vengti fizinio ir protinio 
persidirbimo. Nors jiems kru
tėjimas yra reikalingas, vienok 
jie nieko neturi daryti, kas 
juos perdaug išvargintų.

Vaikai, sulyginus jų svaru
mą su užaugusiųjų, reikalauja 
daug daugiau maisto. Tarpe 
šešių ir dvylikos metų jie rei
kalauja Iris-ketvirtadalius tiek, 
kiek užaugęs, o virš dvylikos 
metų jiems reikia beveik tiek 
pat, kaip užaugęs valgo. Labai 
svarbu, kad vaikų valgis butų 
toks, kurį jie gali lengvai su
virškinti. Niekuomet nereikia 
mėginti jiems duoti tokių, ku
rie sunkiai virškinusi.

Laimingu Nauju
Metu!

Sveikindami'su Naujais Metais, mes visiems ir 
kiekvienam širdingai velijame visko to kas sudaro 
laimę, o tuo pačiu geriausios kloties visame!

Gerbūvis yra laimės pagrindu, o todėl mes kiek
vienam tarnaujame gerbūvio įsigyjime.

Banka yra tiesiausis kelias į gerbūvį. Dėk į sa
vo bankinę sąskaitą dalu savo uždarbio nuolatai, o 
nepasijusi kaip turėsi stambią sumą sutaupintų 
pinigus.

Geriausia vieta pinigams taupinti, tai stambus 
ir puikus Lietuvių Bankas.

Universal State Bank
3252 So. Halsted SL

ATEIKIT

TODĖL ATEIKITE
Į banką pripažintą visoje šaly je 

the

Saugus Bankas j 
kurį galit depozi
to! i savo pinigus

ATEIKIT 
IŠ 

RYTŲ

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ 
i

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas 4

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

turi gaut Lietuvoj litais (jei norį

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 
Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų .......
Paštu 

.............. $5.75 .....
Telegramų 

..... ........... $6.25 600 litų ...........
Paštu 

.,......... $62.00.......
Telegramų

.................$62.50
100 litų ........ .............. 10.75 .... ................. 11.25 700 Jitu .......... ............ 72.25 ...... .........v..... 72.75
200 litų ........ ......... :... 21.00 .... ............... 21.50 800 litų .......... ............ 82.50 ...... ................ 83.00
300 litų ........ .............. 31.25 ..... ................. 81.75 900 litų ......... ............ 92.75 ...... ................ 93.25
400 litų ........ .............. 41.50 .... ................. 42.00 100(1 litu ....... . .......... 103.00 ....... ............... 103.50
500 litų ........ .............. 51.75 .... ................. 52.25 5000 litu ........... ........ 514.00......... _______  514.50 

_____ ................... /

1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, 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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.

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

I 1545 West 47th St.
Phone Pmlevard 7589

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect7 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku bildu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

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

1046 Milwaukee Ave^ kamp. Nobie St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

ŪEfu^DAKTARAT
1 UI ■ -J J - j -- -ir i-

Daktarai kurių vatdai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

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

Dr. A. LKARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos tr |
Nuo 2 iki 9 vai, vakare J

lBOpNMaaMaHSaaaBanMaMaoHMMMMiiaMM*aNMMaBaiaMM*«aMmaaMRVBMKSMMter.Ilu

Or. A. K. Rutkauskas '
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. VVmeru Are
Tel . LefayMte 4144

Gerai lietuviams žinomai per lt 
netų kaipo patyręs gydytojas, cbi 
mrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
/yru, moterų ir vaikų pagal nau 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 VI 
I8th St., netoli Morgafi St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Cai *' 
3118. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 418f
Telefonai t

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai.
SpeciaI: Nedėlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arbs
Drexel 0950

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 Bu. Ashland Avė., 2 laboe

Chicago, lllinoii
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piot.
Telefonas Midvray 2888

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

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. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.
,u I..II ....................................................................... 1.1 i. .i.ii. .M /

DR. M. J. SHERMIAN "
Speęialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V...... .... . ... . ....

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Razidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusae Gydytojas ir Chirurgu
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti 81at Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien

FrancuzĖškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodj 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1880 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Caaal 0464

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

Binras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramentor Avo.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Editor P. GRIGAITIS

tasai judėjimas negalėtų tu- Kamenevas ir Stalinas — 
rėti jokio pasisekimo. į apšaukė Trockį “neištiki- 

----------  imu” žmogum; visa bolševi- 
Rubsiuvių organas, “Dar- kų spauda ėmė smerkti jį: 

bas”, kurį dabar redaguoja jo knyga tapo sukonfiskuo*
1731) South Halsted Street 

Chicago, III. , 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

A Entered as Second Class Mattel’ 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., x under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................ *.......... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ..... ............ — .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............................. —- 8c
Savaitei ............................................_ 18c
Mėnesiui ........ ...................    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,’ 
paštu:

Metams ..................    $7.00
Pusei metų ..............L______ — 3.50
Trims mėnesiams  .._____ ~ 1.75
Dviem mėesiam -------  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................ —................. $8.00
Pusei metų ..........  4.00
Trims mėnesiams ..........—..... .  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Tarp daugybės Kinų ge
nerolų, kurie be paliovos ka
riauja tarp savęs, yra ir vie
nas krikščionis. Tas krikš
čionių tikėjimą priėmęs ge
nerolas, Čąng Čikiang, šio
mis dienomis pasižymėjo 
ypatingu budu. \#

Jisai ir jo krikščioniškieji 
kareiviai tapo pasiųsti į Kal- 
gan miestą) 120 mylių nuo 
Pekino, malšinti garnizoną, 
kuris buvo pakėlęs maištą. 
Ir jisai taip jį numalšino: 
maištininkai tapo apsupti ir 
suimti; dalį jų generolas pe
rėmė į savo eiles, o likusius 
— sušaudė. Kalėdų dieną 
buvo sušaudyta 350 karei
vių, ant rytojaus 415, ir die
na vėliaus dar 300. Viso 
1065.

Sakoma, kad tokios bai
sios kareivių skerdynės dar 
nebuvę Kinų istorijoje. Ki
nų žemės “pagonys” gavo 
“krikščioniškos artimo mei
lės0 pavyzdį.

Per paskutinius preziden
to rinkimus La Follette’o 
kandidatūra buvo kai ku
riose valstijose statomai 
dviem sąrašais. Viena, jo’ 
vardas buvo įtrauktas į 
progresistų sąrašą, antra — 
į socialistų sąrašą (kadangi 
socialistai buvo nutarę rem
ti La Follette’ą). Įdomu yra 
pastebėti, kad socialistiniu 
sąrašu La Follette’as gavo 
daugiaus balsų, negu pro
gresistų sąrašu.

Šioje vietoje jau buvo mi
nėta, kad New Yorko valsti-

komisaras Ptuseika, rado 
reikalinga paaiškinti savo 
skaitytojams, kodėl Rusijos 
bolševikų vadai dabar vėl 
susipiovė su Trockiu.

Tarpe jų, girdi, “ištikrų- 
jų” yra stambių skirtumų. 
Pirmiausia, Trockis ne vi
suomet buvo bolševikas; 
“tikru bolševiku” jisai pata
po tiktai vidury 1917 metų. 
Paskui, Trockis pernai me
tais ėjo prieš partijos cent
ro komitetą (bet pralaimė
jo). Dabar gi Trockis vėl 
ėmė atakuoti “senąją gvar
diją”, išleisdamas knygą 
apie bolševikišką revoliuci
ją

“Dalykas štai kame”, 
rašo rubsiuvių organo re
daktorius. “L. Trockis pa
rašė knygą T917 metai’. 
Toj knygoj jisai nurodė, 
kad tokie stambus bolše
vikai, kaip Zinovjevas ir 
Kamenevas ėjo prieš Le
niną laike lapkričio revo
liucijos, 1917 m. Tai teisy
bė, kad jie ėjo prieš Leni
ną, tai teisybė/ kad jie 
‘svyravo”. Bet patsai Le
ninas pasakė, kad negali
ma kaltinti draugų, jeigu 
jie kada nors padaro klai
dą ir tą klaidą trumpu lai
ku pataiso. Trockis savo 
knygoj duoda suprasti, 
kad jeigu Zinovjevas su 
Kamenevu klydo tuomet, 
tai jie ir dabar klysta. Ji
sai, taip sakant, metė še
šėlį ant vadovaujančiai 
žmonių Komunistų Inter
nacionalo (horrendum! 
“N.” Red.). Jisai metė 
šešėlį ant jų ir už tai, kad 
ačiū netikusiai vadovybei 
pereitais metais nepasise
kė sukelti revoliuciją Vo
kietijoj. \

“Štai kame branduolis 
naujų ginčų. Delei šio 
Trockio užpuolimo prasi
dėjo diskusijos...”

Savo paaiškinimą “Dar
bo” redaktorius baigia, iš
reikšdamas viltį, kad “seno
ji gvardija“ laimės kovą su 
Trockiu:

“Jisai vienas, ir laimėti 
jisai gali, tiktai pasiduo
damas partijai (t. y. 

Miems, prieš kuriuos jisai 
kovoja. “N.” Red.), kuri 
vertina jo didelius nuopel
nus revoliucijai, bet kuri 
atsisako skaityti jį antruo
ju Leninu.”

ta, ir jisai pats tapo atsta
tytas iš visų urėdų ir, po 
pretekstu ligos, ištremtas iš 
Maskvoš!

Ar komisaras Pruseika 
mini bent kokius principia- 
lius skirtumus tarpe Troc
kio ir jo priešų?

Ne.
Ar jisai parodo, kad jie 

skiriasi bent kokiam svar
biam praktiškam sumany
me, paliečiančiam Rusijos 
gyvenimą arba tarptautinį 
darbininkų judėjimą.

Nieko panašaus.
Visa priežastis, dėl ku

rios Zinovjevas, Kamene
vas ir Stalinas ir, pagal jų 
komandą, visas Kominter- 
nas šiandie ėda Trockį, yra 
ta, kad jisai ant tos “trai- 
cės” “metė šešelį”, o ši pa
būgo, ^tad jisai, Trockis, ne- 
pasisavintų Lenino autorite
to.

Ši kova Rusijos bolševikų 
partijos viršūnėse, vadinasi, 
eina ne dėl ko kita, kaip tik
tai dėl autoriteto ir dėl ga
lios — dėl atskirų asmenų 
ambicijų ir naudos.

Ir visgi šita, < dėl tokios 
mizernos priežafetįes kilu
sioji, kova priėmė išvaizdą 
stambaus politinio įvykio 
Rusijoje! Kodėl taip galė
jo atsitikti? Kodėl dėl tų 
asmeniškų kivirčų, kilusių 
mažoje komįsarų klikoje, 
galėjo prasidėti didelis 
triukšmas visoje viešpatau
jančioje Rusijos partijoje, 
visoje jos spaudoje ir visose 
bolševikų agentūrose užsie
niuose?

Todėl, kad kitoks politinis 
gyvenimas milžiniškoje Ru
sijos imperijoje yra pa
smaugtas.

Ten, kur žmonių masės 
neturi jokios politinės lais
vės ; kur krašto gyventojai 
yra ne piliečiai, bet beteisiai 
vergai, — tenai žymiausioji 
dalis “politikos” susideda iš 
slaptų ir atvirų kivirčų tar
pe asmenų ir klikų, besivar
žančių dėl valdžios. Taip 
pirmiaus būdavo visose de
spotiškose monarchijose, 
taip šiandie yra bolševikiš
kojo Rusijoje.

Ar jus dabar suprantate,

Nėra nieko nuostabaus 
tame, kad toje bolševikiškų 
klikų kovoje Trockis pralai? 
mi. Jisai, be abejonės, yra 
visa galva didesnis ir už Zi- 
novjevą, ir už Kamenevą, ir 
už Staliną, ir jisai gal būt 
gerai supranta, kad šių dik
tatorių šeimyninkavimas ve
da Rusiją į pragaištį. Bet

delko eina tos triukšmingos 
joje socialistai padavė už “diskusijos” ‘Rusijos bolše- 
La Follette’ą daugiaus kaiplvikų tarpe, kurios ne tiktai 
240,000 balsų, o progresistai sujudino visą komunistųzln- jisai neturi drąsos atakuoti 
— 200,000. -Iš Missouri vai lernacionalą, bet ir atkreipė tuos supuvusius pamatus, 
stijos, kur La Follette’as į save platesniosios visuome- kuriais remiasi jų galybė, 
taip pat ėjo dviem sąrašais, nes domesį? Jisai įsivaizduoja, kad gali-
pranešama tokios skaitli-| Dėlto, kad Trockis vieno- ma pataisyti tvarką, pakei- 
nės: viso jisai gavo 80,160 je savo knygoje • ant ko tai čiant tildai diktatorius, bet 
balsų; iš jų 56,733 balsai pa
duota ant socialistinių ba-

Jisai įsivaizduoja, kad gali-

“metė šešėlį!” paliekant diktatūros siste- 
Trockis savo knygoje mė- mą.

liotų, ir 24,427 balsai — ant'gino parodyti, kad tie as- v♦ 1 1 1 • • 1 1 • 1 ' 1 • • •liotų, ir 24,427 balsai — ant gino parodyti, kad tie as- Todėl jisai atakuoja/ savo 
liberalinės partijos baliotų.1 mens, kurie po Lenino rnir- oponentų asmenis, neduo- 
Ręiškia, šitoje valstijoje so- ties pasigrobė į savo rankas damas masėms jokios nau- 
cialistinių balsų skaičius pa- bolševikų partijos vadeles, jos, konstruktyvės idėjos, 
tsirodė dvigubai didesnis, ne- neturi4 gabumo, 
gu liberalinių progresistų.

Iš to yra aišku, kad Ame- rioje, kaip žinia, toli-gražu asmeniškai; ir kadangi jie 
rikos* progresyviam judėji- nesitenkinama vien tiktai turi savo rankose ne tiktai 
me socjalistai sudaro labai “diskusijomis”. Visagaliu- plunksną, bet ir visą val- 
stiprią jėgą. Be socialistų čiuji “troika” — Zinovjevas, džios aparatą, tai aišku,

Ir dėlto Tatai duoda progos jo opo- 
prieš jį prasidėjo kova, ku- nentams atakuoti jį taip pat

ES

kad šitoje “polemikoje” tu
ri būt jų viršus. \

Trockis yra pats kaltas, 
kad jisai nesugebėjo pasta
tyti principą aukščiaus už 
asmeniškas rokundas. Jo 
karjera bolševikų partijoje 
veikiausia yra pabaigta ant 
visados. Nors jisai savo lai?
ku atliko bolševikams didelį 
patarnavimą, bet, kaip ma
tyt, jisai negaus už tai nė 
padėkos.

Keista tečiaus, kad Troc
kį dabar spardo panašus į jį 
renegatai, kurie taip pat, 
kaip ir jisai, “ne visuomet” 
buvo bolševikai. Pruseika 
ir daugelis kitų lietuviškų 
Maskvos davatkų prisiplakė 

' prie bolševizmo tiktai tuo
met, kai bolševizmas jau bu- 
vo įsitvirtinęs Rusijoje ir 
galėjo dalinti “sandvičius*’ 
savo tarnams. Savo asiliš
ka kanopa vaišindami Troc
kį, jie netolimoje ateityje 
gal susilauks to, kad tokiu 
pat budu juos pavaišins jų 
dabartiniai vienminčiai.

Amerikos lietu
vių pažangiajai 

visuomenei
Jau metai, kaip Amerikos 

skaitantį laikraščius pažangioji 
visuomenė turėjo progos iš
girsti apie vienos klerikalų 
smaugiamosios mokyklos, padė
tį -š apie Realinę Mariampo- 
lės gimnazijų. Anuomet, kam- 
ne-kam da galėjo būti neaiš
ku, kodėl Realine Nariampo 
lės gimnazija ypatingo net 
Amerikos lietuvių visuomenės 
dėmesio reikalinga, juk gim
nazijų Lietuvoje buvo ir yra 
labai daug. Realinės Mariam- 
polės gimnazijos mokytojai ir 
šiai jslaigai pirtimi žmonės ne
daug terašė Amerikos laikraš
čiuose kodėl šita, o ne kita 
kuria Lietuvos aukštesniąja 
mokykla reikėtų susidomėti. Šį 
darba puikiai atliko Lietuvos 
ir Amerikos lietuviški klerika
lai. Be viso to purvo, kuris 
skelbiamas klerikalų laikraš
čiuose ir kraunamas ant šios 
mokyklos galvos, jie per Šv. 
Ministerijų ryžosi šiais metais 
Realinę gimnazijų būtinai lik
viduoti. Matydami, kad gim
nazija skursta ir dėl buto ir 
dėl lėšų stokos, prisimesdami 
geradariais, š. m. birželio Jiien. 
pasiūlė jų suvalstybinti, o įpu- 
siškiai šnekant - skirti vedė
ju kunigą, mokytojais - zakris-- 
tijonusi ir davatkas ir tuo bil
du pasigaminti da vieną Ma- 
riampoles vienuolyno tvirtovės 
jau, rodos, penktą fortų. Šilų 
negudria kombinacijų numaty
dami R. gimnazijos laikytojai 
griežtai atsisakė atiduoti taip 
sunkiai sukurtų .mokslo įstai
gų klerikalams. Ligi 'šiol Rea
line Mariampoles gimnazija, 
kaip ir kilos Lietuvos mokyk
los, gaudavo pašalpos iš Vals
tybes Iždo. Klerikalai, many
dami, kad pažangioji visuome
ne nepajėgia duoti šiai įstai
gai lėšų, kiek mažiausia rCikcr 
tų jos palaikymui, nuo šių me
lų rugpiučio l dienos atėmė iš 
gimnazijos Valstybės pašalpų 
tikėdamiesi, dcad gimnazija da 
prieš pradžių mokslo metų tu
rės likviduoti ir jie toje pat 
vietoje įgalės atidaryti pagei
daujamąjį savo vienuolyno for
tą. Gimnazijos laikytojai, tu
rėdami domėjo, kad klerikalų 
sauvalei turės ateiti galas, ir 
pasitikėdami, kad Lietuvoje ir 
Amerikoj© rasis pakankamas 
skaičius žmonių, kurio nepa
gailėsi lesų ir duos galimybės 
šiai įstaigai tęsti darbą, nusi
statė, Realinę Mariampolės 
gimnaziją laikyti ir be Vals
tybės pašalpos. Valstybės pa
šalpa sudaro apie 90,000 Iii. •— 
9,000 dol. melams. Tokių, .pa
šalpą siibg Lietuvos Įstaty-

mais turi teisės -gauti ir gau
na visos net lenkų Lietuvoje 
mokyklos. Iš pažymėto čia 
skaičiaus atimtųjų pinigų gali
ma spręsti, kiek sunkioje pa
dėtyj© dabar yra musų gimna
zija ir jos mokytojai. Atėmus 
pašalpų, mokytojai liko .nepa
kenčiamoje padėtyje, nes su
rinktųjų iš mokinių pinigų už
teko vos dviem mėnesiam treč
daliu pamažintoms algoms pa
mokėti, o lėšų daug dar reikia 
ir buto nuomai ir kitiems mo
kslo įstaigos bendriems reika
lams. Nors ir be lėšų beveik 
pakenčiamo ištekliaus žmogaus 
gyvenimui, R. gimnazijos mo
kytojai, žūt būt, ryžosi mo
kyklą laikyti, neleisti jos kle
rikalams praryti ir tuo budu 
duoti progos Lietuvos ir Ame
rikos pažangiajai visuomenei 
jų išgelbėti. Lietuvos ir Amer 
rikos laikraščiuose randame 
daug užuojautos, daug pasiry
žimo padėti R. gimnazijai, ta
čiau čiu labai yra brangus lai
kas, nes gali atsitikti ir taip, 
kad pavėlinta parama jau ga
li nerastu žmonių, kuriems ji 
skiriama. Dabar gimnazijos 
mokytojai gyvena arba skolin
tais pinigais, arba pragyvenda
mi paskutinį savo turtų. Tokių 
padėtį mokyklos personalas ga
lės tęsti da porų mėnesių ir 
jeigu per tų laikų negaus Jau
kiamosios paramos, tai (kad ir 
didžiausia širdgėla mokytojai 
verčiami bus 'gimnaziją likvi
duoti ir ieškoti: dariro kitur.;'

Kadangi Mariampolė —visos 
Lietuvos klerikalų tvirtovė 
vienuolynų centras, tai pažan
giųjų žmonių mokslo įstaigos 
užsidarymas butų labai skau
dus. Nenorime nustotivil
ties, ikad taip Amerikos' taip 
Lietuvos ‘visi pažangieji žmo
nes neteis klerikalams praryti 
mokyklų. Todieil jc|gu Ame
rikos lietuviai yra nusistatę R. 
gimnazijai padėti, prašome tat 
daryti be atidėliojimų, nes pa
vėlinta parama gali jau nepa
siekti tikslo. Šiuo momentu 
Amerikiečių pagalba butų ypač 
svarbi, nes* mokyklai išgyvenus 
da’ bent vienus melus jau jos 
padėtis turi -galulinai paaiškė
ti dėl paaiškėjtįsios bendrosios 
Lietuvos padėties.

F. Bortkevičienė, 
Realines Mąr. Gimn. remti

D-jos pirmininkas-. '
(Sek relori ife Baltrušaitis, 
Nariai: K. Bielinis,

S. Šmulkštys,

įvairenybės
AR DAUG ŽVAIGŽDŽIŲ 

PADANGĖSE

Senovėje i žmonės manė, kad 
žvaigždes yra ne kas kita, kaip 
maži žibintuvai - padangėje, 
kurių tikslas šviesti fcrįdpems 
nakties melu, rodyti ųdyk pla
tus begalinis yra pasaulis. 
Reikėjo net šimtų tūkstančių 
metų iki galingas mokslas ne
nugalėjo visų klinčių, stato
mų jam įvairio plauko prieši
ninkais ir 'menušvietč padan
gių, kad parodžius, kuo iš tik
rųjų jis yra. Taigi žvaigždes 
musų amžiuje jau ne žibintu
vai, bet tokie pat, kaip ir mu
sų žemelė pasauliai, dažnai, 
šimteriopai didesni, vienu už
gesę, kitur lebeliepsnoja. Bet-? 
gi kiek jų? Anglų astrono
mas Roberls, atsakydamas į šį 
klausymų, pažymi, jog einant 
jo apskaitymais, bendrai ne
ginkluota didinamais stiklais 
akimi poetų dangaiik skliaute 
galima suskaityti 5600 žvaigž
džių. Visame dangaus skliau
te neginkluota airis mato 10,- 
000 žvaigždžių. Tuo tarpu kai 
per paprastų didinamąjį stiklą 
dangaus skliaute jau galitna 
priskailyti 100,000 žvaigždžių, 
o žiūrint per teleskopą jų skai
čius didėja iki 200 milijonų. 
Paskutinios padangių nuotrau
kos, atliktos naujausio fotogra
finio trleskoįio pagalba, rodo 
apie 500 milijonų žvaigždžių.

O kiek jų dar nęmtyto ir nie
kad nepamatys žmogus, ap
ginklavęs savo akį kad ir tm 
buliais didinamais stiklais? Is 
to galima numanyti, kiek didiu-

(Jonan Doyle

Margoji Dėžė
Laisvai vertė A. S-g.

—Taigi, pone Allardai, tams
tai negręs'ia joks pavojus, jei
gu tamsta nusileisi laivo apa
čion. Apžiūrėkite viską aty- 
džiai ir nuspręskite, kiek mes 
galėtume išgelbėti krovinių. Aš 
tuo laiku pavartysiu šituos po
pierius.

Važmaraščius, keletu pasta
bų ir laiškus peržiurėjus, buvo 
aišku, kad “Nossa Schnora da 
Vittoria” išplaukė prieš mėne
sį iš Bachijos. Kapitonas Vadi
nosi Techeira, bet koksai buvo 
skaičius įgulos vyrų, apie tai 
jokių žinių surasti nepasisekė. 
Laivas plaukė į Londoną; paž
velgęs į važmaraščius supra
tau, kad už skęstančių krovi
nių išgelbėjimą nedidelį atlygi
nimų galima gauti. Buvo veža
mos pigios prekės: riešutai, im
bieras ir medžiai. Pastarieji 
buvo Irapik’inio ilgio rąstai ir 
dėka jiems laivas neskendo. 
Rąstai nors ir nepigus, bet to
kie ilgi, kad mes jokiu budu 
iškelti pebulume galėję., Be 
viso to, buvo ir grynai praban
gos prekių', kaip- tropikipiai 
paukščiai ’papubįgl&mš ir/džio
vinti vaisiai. -

Tik štai, popierius bevarty
damas, pastebėjau mažiukų 
raštelį, rašytų anglų kalba, ku
ris manę labai suįdomino. Raš
telyje buvo štai kas parašyta: 
“Prašome tas visas senas ispa
nų ir indų retenybes, kurios 
priklauso Santarcmos kolekci
jai ir adresuotos Prontfului ir 
Heimanui, Lėndonc, Oxford 
g-vė, palaipinti į tokių vietų, 
kur negalėtų kas nors užklupti 
jas ir pagadinti ar pavogti.^ Ši 
pastaba daugiausia liečia dėžę 
su dono Ramireco di Leira 
brangenybėmis, kuria jokiu bu
du nedera talpinti ten, kur jų 
galėtų kas nors atrasti.”

Dėžė su dono Ramireco brąn- 
genybemis! Reti ir brangus 
daiktai! Tuo budu, ko gero, ga
lima butų nemaža ir dovanų 
gauti, visa tai išgelbėjus.

Aš atsistojau, rankoj popie
rėlį laikydamas, ir buvau be
einąs, bet durys pasirodė ma
no padėjėjas škotas.

- Man rodosi, pone, kad čia 
nevisa taip, kaip turėtų būti,

tarė jisai. Tai buvo žmogus 
rūsčios ir šaltos išvaizdos, bet 
dabar jo yeide matėsi išgąstis.

- Kame dalykas? — paklau
siau.

—žmogžudyste, pone: lenai 
guli negyvaš, ištekėjusiais sme
genimis, žmogus.

—Gal jisai užmuštas audros 
metu ?

—Gali būti ir taip. Bet labai 
stebėčiausi, jei tamsta butum 
tos pat nuomones, pažvelgęs į 
jo veidų.

—Kur jisai?
Čia pat, pone, kajutėje, ant 

viršutinių lubų.
Pasirodė, laivo apačioj gyve

namų kambarių nebuvo, x> bu
vo tik ant kapitono kajutės dar 
viena ties didžiąja anga, su 
įrengta sale jos virtuve, ir tre
čia laivo priekyje tarnauto
jams. Pad^lėjas nuvedė mane 
į vidurinę kajutę. Įėjite, po de
šinei buvo virtuvė su išblašky
tais puodais, o po kairei mažas 
kambarėlis \>u pora karinin
kams įtaisytų lovų. Toliau bu
vo ketvirtainis tuščias kamba
rys, išmėtytomis burėmis, vė
liavomis ir kitomis atsargos 
reikmenimis. Pasieniais gulėjo 
dideli, storu drobe apsiųti ii 
prie medžių pririšti, pundui. 
Antrame kambario gale matė
si raudonu ir baltu tepta dėže, 

gai-milžiiiW<us yra visas pa
saulis, kiek sukusi jame įvai
raus dydžio milžinų - saiibų, 
žemių, mėnulių ir kitų dan-" 
gaus kUnų.—Atomas.

nors raudonoji spalva buvo ge
rokai nublukusi, o 'baltoji nu- 
purvinta; tik ten, kur daugiau 
krito šviesa, galima buvo ryš
kia įstebėti kalbamąsias spal
vas. Vėliau išmatavus, dėžė 
buvo virš keturių pėdų ilgio, 
tfys pločio; kur kas didesnė, 
negu jūreivių dėžutės.

Bet įėjus man į sandėlį, min
tis ir akį ne dėže pritraukė: 
ant grindų, visokio šlamšto 
tarpe, gulėjo išsitiesęs nedide
lio ūgio,1 maža gaibinuota barz
dele žmogus, (iulėjo jisai nuo 
dėžės gana tolokai, kiek tiktai 
galima buvo, atrėmęs į jų lik
tai kojas, o galvų nusukęs prie
šingon pusėn.

Ant raudonos drobės po jo 
galva matėsi raudona dėmė, 
raudono kraujo lakeliai matė
si ant jos saulės nudeginto kak
lo, ir tęsėsi grindimis. Bet žaiz
dos nesimatė, ir veidas buvo 
ramus, lyg miegančio kūdikio. 
Tik pasilenkęs pastebėjau žaiz
dą, ir nusigandęs supkau: ji 
kaž kas iš užpakalio buvo smo
gęs kirviu. Smūgis perkirtęs 
pakaušį ir giliai įlindęs sme- 
genysna.

Jo veidas iš tikrųjų galėjo 
būt ramus, nes mirtis, mato
mai, užklupo jį vienu akimirks
niu, o žaizdos padėtis rodė, kad 
jisai pasalaus puoliko jokiu 
budu pastebėti negalėjo.

—Išdavystė ar netikėtas nu
žudymas, kapitone Barklejau? 
— patylomis užklausė manęs 
Allardas.

—Jūsų tiesa, Allardai. Ta
sai žmogus užmuštas iš 'užpa
kalio kaž kokui aštriu ar sun
kiu ginklu. Bet kas jisai ir ko
dėl jį užmušė?

Jisai, matyt, buvęs papras
tas jūreivis, — tarė padėjėjas. 
Jus galite įsitikinti t.ime, pa 
žvelgę į jo pirštus. — Visa tai 
pasakodamas, jisai išverto už
muštojo k i senius, išėmė iš ten 
kaladę kortų, kaž kokią sma
luotų virvelę ir braziliškio ta
bako pundelį.

— Alio! suriko jisai. —Pa
žvelkite čia!..

Nuo grindų jis paėmė didelį 
atlenktų peilį su stipriu, kietu 
durklu. Plienas blizgėjo ir bu
vo visai švarus, užtat negalėjo
me tvirtinti^ kad peilis turi ko
kių ryšių įsu žmogžudyste. O 
vis tik nužudytdsai, matyt, lai
kė mirdamas peilį savo ran
koj ir dabar jisai dar buvo 
kietai sugniaužtas kumštyje.

-Man rodosi, pone, kad ji
sai žinojo apie pavojų ir buvo 
užtat. pasirengęs gintis tuo 
peiliu, — tarė padėjė
jas. — Šiaip ar taip, mes tani 
vargšui negalime būti naudin
gi. Aš negaliu suprasti, kokie 
ten ryšiai priraišioti prie sie
nų; atrodo ,lyg ten butų kaž 
kokios stovylos, ginklai ir ki
tokios drobėn įvyniotos keiste
nybės.

—Taip ir yra, tariau aš.— 
lai vieni ut eles brangenybės, 
kurias mes ir pasiimsime. Duo
kite ženklų musų laivui, tegu 
atplaukia su kita priekine val
timi krosiniams paimti.

Padėjėjui nuėjus atlitki įsa
kymų, aš tyrinėjau jdomą ra
dinį. Retenybes buvo taip įiiš- 
tos, kad aš galėjau gauti vien 
bendrų supratimą apie jų išori
nę išvaizdą; bet margoji dėže 
buvo šviesoj ir aš galėjau do- 
ln i ng ia v. j ą ^apži u rėti. An tvožas 
buvo apkaltas geležinėmis var- 
žorpis ir kampai geležimi ap
kaustyti; viršuj buvo atvaiz
duota kaž koks painūs geibas, 
o po juo ispanų kalba parašy
ta: “Dože brangenybėms dono 
ili-Leira, šv. Jokūbo brolijos 
kavalieriaus, Verakos provinci
jos gubernatoriaus ir Terra 
Firmos generolo kapitono”.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS
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Jos girtas vyras tapo areštuotas, 
grabariui susekus žmogžudystę.

■n

Smulkios Žinios
.IAUJTEW, CfiSe<a, ffl.

Šeši žmonės mirė nuo 
šalčio

pereitas sekmadienis buvo šal
čiausia šią žiemą diena. —bu
vo 358 gaisrai.

Liudvika Brazauskienė, 40 m., 
3159 S. En\erald Aye., liko rasta 
negyva. Buvo manoma, kad 
ji mirė nuo munšaino. Jos vy-j 
ras Jonas Brazauskis, 48., pa
šaukė graborių Stasį P. Mažeiką, 
3319 Auburn Avė., pasiimti la
voną. Tasis, koreneriui leidus, 
lavoną pasiėmė pas save. Gra- 
borius berėdydamas lavoną pa- 
temijo, kad visas kūnas yra su
daužytas, o nuodugnesnė egza- 
minacija parodė, kad ir galva y- 
ra perskeltą, nuo ko moteris ir 
mirė. Tapo pašaukta policija,

Visi jau rengiasi kaip galima 
slapiausia pasitikti Naujus Me
tus. Chicago (o ii’ visur kitur) 
niekad nebuvo sausa, bet, pasiti
kimas Naujų Metų busiąs'Sla
piausias, Ir nežiūrint to, kadį> 

1 prohibicijos vykinimui jau išlei
sta $45,000,000 ir ateinantiems 
metams norima gauti $11,000,- 
ooo.

$100 dovanų komunis 
tamsi

Gaus šimtą dolerių dovaną, jei
gu prirūdys kur ir kada aš 
apšmeižtai! A. C. W. of A. 
269 lokalų.

Pereitas šeštadienis ir sekma
dienis buvo šelČiausias šią žie
mą dienos, — ir tai nežiūrint 
lįrmesnio oro biuro pranašavi- kuri tuojaus, velionės vyrą Joną 
1/10, kad šeštadieny bus šilčiau. 
Šeštadienio-seKmadienio naktį 
šaltis buvo pasiekęs 13 laipsnių 
žemiau zero. Bet Chicjigos apie- 
linkėse buvo dar šalčiau. Taip 
Irving Parke šaltis siekė 27 laip
snius žemiau zero, Aurora — 24. 
South Chicago — 20, Austin — 
21, Glencoe ir Wilmette — 22, 
Evanston — 15 ir tt.

Del šalčio buvo daug gaisrų. Į 
48 valandas — nuo šeštadienio 
vidurnakčio iki pirmadienio vi
durnakčio — buvo 358 gaisrai. 
Abelnai kada šalta būna daug 

[ daugiau gaisrų, kuriuųs pagim
do daugiausia perdaug prikūren
tos krosnys, bet per pereitą šal
tį gaisrų buvo daugiausia. Ka
dangi didelė didžiuma gaisrų iš
tiko naktį, tad žmonės turėjo 
bėgti didžiausian šaltin gatvėj 
pusnuogi.

Bet šaltis ne vien gaisrus pa
gimdė. Del šalčio žuvo ir šeši 
žmonės. Gal butų ir daugiau žu
vę, bet policijai buvo įsakyta su
rankioti visus girtus gatvėse iv 
gabenti į policijos stotis, kad jie 
kartais nenuklystų kur j ėles at-

areštavo. Bet jis buvo tiek gir
tas, kad ir ikišiol policija ne
įstengia deramai su juo -susikal
bėti.

DžIANITORIUS PAŠOVĖ 
ŽMONES.

DU

TAISYS KONVENCIJŲ SALĘ 
JACKSON PARKė

Jaekson Parke stovi didelis 
Fine<Arts triobesis, išlikęs dai
nuo vis^vietines parodos. Pa
staruoju laiku jąme buvo gam
tos muzejus, kurį nesenai per
kelta į puikų naują namą Grant 
parke. Nuo to laiko tas triobe- 
sis stovėjo tuščias. Buvo ma
nyta jį nugriauti, bet kiti suma
nė iš jo padaryti didžiausią pa
sauly konvencijų salę. Tuo tik
slu pereitą pavasarį piliečiai vi
suotinu balsavimu paskirė $5,- 
000,000 to namo pataisymui 
(nors kiti tvirtina, kad butų bu
vę daug pigiau visai naują pabu- 
davoti).

Ateinantį penktadienį bus ati
duotas $3,000,000 kontraktas tą 
namą pertaisyti į dvi dideles 
konvencijų sales, kurias reika
lui esant, bus galima sulieti į 
vieną. Likę $2,000,000 bus su
naudoti vidaus išpuošimui, nes 
abejuose sparnuose rengiamasi 
padaryti puikiausią ir didžiausią 
skulptūros galeriją. Architek
tūros darbą prižirės garsus 
skulptorius Lorado Taft.

Tikimąsi, kad įsigijus nuosa- 
vią salę, skaičius laikonuų Chica- 
goj konvencijų žymiausiai padi
dės, nors ir dabar gana daug 
konvencijų laikoma Chicagoj. 
Taip šiemet Chicagoje buvo 743 | 
konvencijos, kuriose dalyvavo 
678,000 delegatų. Praleido gi jie 
čia apie $27,000,000.

DĖL TĖVO BARNIŲ SUNUŠ 
BANDĖ NUSIŽUDYTI,

Albin ir Beda Johnson, 3640 
N. Saęramcnto Avė. , nuolatos 
bardąvosi tarp savęs. Tai labai 
įkirėjo jų sunui Ray, 17 metų, 
kuris kad tuos barnius sustabdy
ti, kad jų daugiau neniatyttų ki
ti jo broliai ir sesrys, laike tėvų 
balnio pereitų sekmadienį, ban
dė nusišauti. Jis dabar guli li
goninėj arti mirties. Jo tėvai,, 
sujudinti sūnaus pasikėsinimu 
nusižudyti, prisižadėjo daugiau 
nebesibarti ir gyventi santaikoj, 
o tėvas pasižadėjo ir nebegerti 
daugiau. Bet gal jam ir nebe- 
beteks džiaugtis santaika tarp 
tėvu, nes daktarai nesitiki, kad 
jis pasveiktų,

-F
!—

Policija suėmė šešis jaunus 
italibnukus, nuo 15 iki 22 m. am-1 
žians, kuriuos kaltinama papil
dyme apie 20 apiplėšimų,

14 žmonių liko sužeista, jų 
tarpe 3 gana smarkiai, kada prie 
1261 So. State St., gatvekaris 
susidūrė su dideliu troku, pri
krautu angbų. Trokas bandė 
lenkti kitus automobilius ir įva
žiavo j gatvekarį. Gatvekarių 
vaigščiojimas tapo sutrukdytas 
pusei valandos.

Kada Jacobson, -1244 So. Tur- 
ner Avė., su pačia nuėjo pasi
skųsti negrui džianitoriui David I 
Alexander, kad mažai šilumos 
duodama, tai dženitorius tik iŠ- 
koliojo juos. Užgirdęs apie tai 
jų sunus Leonardas, 19 m. ir pa
storėjo pusbrolis Leonard Aus- 
lander, 37 m., 1444 Garfield Av., 
nuėjo pas dženitorių pareikalau
ti atsiprašyti ir duoti daugiau ši
lumos. Jiems įėjus į rūsį džėni- 
torius tuoj išsitraukė revolverį, 
ir abudu peršovė. Dženitorius • 
atsidūrė kalėjime, o abu sužeis
tieji guli ligoninėj, bet veikiau
sia pasveiks.

Lietuvių Rateliuose
J. Butėno atsisveikinimo 

Koncertas
Neužilgo J. Butėnas apleis ne 

tik Chicagą, o ir 
išvažiuos Italijon, 
zikos mokslą.

Kuriu nepabūgo 
buvo nuvažiavę Į 
no koncertą, tie 
Butėnas yra geras
kurio dainavimą malonu klau
syti. -Spaudoje taipogi buvo 
pareikšta nuomonė, kati Butė
nui verta 
ccrtas.

Chicagos bolševikų komu
nistų laikraštyje “Vilnyjie” nr. 
V>O A. C. W. oi’ A. lietuvių 269 

skyriaus (lokalo) valdybos ir 
pildomosios to paties skyriaus 
tarybos pareiškime tarp kitko 
įsakoma: ‘'Tarp nominuotų į 
unijos viršininkus randasi to
kių žrhonių, su tokiom reputa
cijom, kad pati koristitučija ne
pavelija būt ne. jokiais unijos 
viršininkais. Pavyzdžiui, Ke- 
mėža, kuris tapo $25 nubaus
tas už šmeižimą ilokalo ir dar 
neužsimokėjo bausmės.” Taigi 
aš pareiškiu, kad aš A. C. W. 
o f A. 269 skyrių niiokad ne žo
džiu, ne raštu ifėšmeižiau ir 
jeigu pasirašiusioji po ta ko
respondencija 269 lietuvių sky
riaus valdyba — (M. Butvill, 
F. A. Mason ir J. Katilius pri
rodys kur ir kada aš šmeižiau 
269 ar kitą kurį unijos skyrių, 
tai aš jiems duosiu šimtą 
($100) dolerių dovanų. O jei 
to neprirodys, tai jie pasiliks 
melagiais. —r-Kemėža.

todėl ir turi užuojautą taip 
northsidiečių, taipgi ir tarp 
kilų Chicagos draugijų ir or
ganizacijų. Rytmetinės žvaig
ždes Kliubas yra prisidėjęs prie 
palaikymo viešo knygyno ir 
kitokių kultūringų dalykų.

Dabar kliubas smarkiai 
ginsi prie maskaradinio 
liaus, kuris įvyks vasario 
Meldažio svetainėj. Kaip
dėt, dovanų busią išdalinta net 
už $500. Tuigi lauksime to ba- 
liaus. —Kliubiečių priešas,

s .

Lietuvos

Ameriką. Jis 
kur tęs mu-

blogo oro ir 
pirmų Bu te
patyrė, jog 
dainininkas,

Areštavo kam perdaug šilumos 
davė.

Nois išrodo, kad pereitų šeš
tadienį ir sekmadienį, kada šal
tis siekė 13 laipsnių žemiau zero, 
niekas negalėjo duoti užtektinai 
šilumos, nes kiek nė duotum ši
lumos vis išrodė kad šalta, bet 
Samuel Goldberg, 4730 So. Ash
land Avė., surado, kad jo džieni- 
torius George Nishaff, 6624-So. 
Ihtlsted St., duoda perdaug šilu
mos ir jį areštavo. Esą tai gry
nas deginimas pinigų, nes girdi, 
užtektų 3 svarų garo, o jis duo
da 7 ar 8 svarus.

Teismas dabar turės išspręsti 
kuris teisingesnis: ar skupus na
mu savininkas, kuris nori šaldy
ti savo gyventojus, ar geras dže- 
nitorius, kuris rūpinasi, kad na
mų gyventojams butų šilta 
patogu.

surengti kitas kon-

Tatai ir liko nuturiu^ pada

North Side
Kelelas jnvtų Kaip Northsi- 

dej gyvuoja Rytmetines žvaig
ždės Pašelpinis ir i’asilinksmi
nimo įKlųibas. šin kliuban pri
klauso dori ir rimti vaikinai,

UŽKIMIMAS M

ren- 
ba- 

7 d., 
gir-

(Tąsa aut 6-to pusi.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Gintarai
Dar liko keletas šniūrų 

karolių, ilgų ir trumpų nuo 
$6.00 iki $24.00.

Galima gauti
. NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.
AUŠROS KNYGYNE, 

i 3210 So. Halsted St. 
MONTVYDO APTIEKOJE,

1822 W. Wabansia Avė. 
ir

A. RYPKEVIČIŲ, 
1436 N. Campbell Avė.

Pirkliam nuleidžiariiė didelį 
nuošimtį.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

■ D. G., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Tclephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir 
A.kušei*ks

AN1ELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai 
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedalioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St. 

k. . .......................n .1^

Nupiginta iki —M — Nupiginta iki
$38.00 DIĮ|j|Q $38.00

(Modelis II) (Modelis II)

Ta kaina bus tiktai 30 dienu
Labai jlaug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuria yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jį sudėti, šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra geraš Ar 'dar genesnis už 
kuriuos 

1. 
2. 
4.

ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:
Jis yra PAVIZDINIS.
Mes parduodame jų LABAI DAUG. > ■
Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.
be krautuvas išlaidų ir pelno. * - ‘
Mes parduodame juos už CASII, kad išvengus knygvedystės 
išlaidas.

RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 
gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ii' paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti.

Kaina šio gero Modelio II RADIO tiktai $38.00. Jis turi viską, 
nieko^ereikia dapirkti.

4.

Serganti žmones pasi
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyzas, 
mikrookopiiki ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipfci X-Kay ezzaminucija daroma, ku
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge
riausios naujos ma<J«r. gyduolėj ir prirengi- 
mai padarytos Amerikoje ir Junirtinese Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo yra 'gydoma kasdien.

Žmonės kurie yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros ,skau
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą, su- 
skirdimą odos, suti
nusias giles, takaųdu4 
liūs, prasta apetitą, 
privalo 1 gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Roas 
malonia^ suteikia dy
kai ’ patarimą. Kiek
vienas! ’ yra kviečia
mas' atsilankyti.

Sifilis ir kraujų, ligos gydomos nauju Hu
du, Arsphenamjne 1 gydymu ir pagerintu Lu- 
esclde gydymu. Į labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mfįs, linksmumą ir malonumą. Tai
vieiidtiiniš gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA CIO C A
MOKESTIS YRA M* I fc-UU
DABĄft CC'flfl
ATPIGINTAS IKI ......... M>W«UU

Per trisdešimtį metų Dr. Rosa gydo so
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialiu serum gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusiipusii-ms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo *yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnu.sių ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydyta*. Tas nekai
nuos jums nieko Ir noous būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

DR. B. M. ROSS,
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe ir Dearoorn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšte. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 6OH.

Dr. Ros, yra seniausias Specialistas Chi
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakare.

Nedčlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, scredcj ir su’.atoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.

ŠTAI BUDAS KAIP IŠ
GYDYTI RUPTUBį

Vartokit šį kuponą kuomet pirksite
STANDARD RADIO CO-, (Naujienos)
504 Citizens Ęldg., 
Canton, Ohio. ....... k

Gerbiamieji: — Čia rasite Money Orderį už $38.00 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba,
Mano vardas
Adresas
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kaipo gargaliavimas, 
vaistas apmalšina gerkle 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
iną ir suteikia, ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

13 d. Meldažio sve- 
yivs antras Butėno 

sis koncertas bus 
T

paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet k am reikia kentėti? 
Dėl gerkles skausmas ir užki
mimas vartok

Kainos 36c ir 50 centai.

, BG a imama s pa# juaų aptiekorių. g

M

ta na
M 
M
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M 
M
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RMAN
giau sportininkų. Ir tai

i

Roselando sportininkai
J l'nivcrsal Atletikos

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Ateinantį ketvergą p. Bute-
—Rep

Sausio 
tai nėję į 
koncertas, 
nepaprastai įvairus ir įdomus 
Bici paties Butėno dalyvaus dar | 
p. Kudirka, p-ni (Leokadija Sa-| 
boniene ir Dzimdzi Drimdzi 
artistui, kurie ne jovalą 
įaugs, alc dainas dainuos.

Taigi visais .žvilgsniais 
biis nepaprastas koncertas, 
rį pravartu bus kiekvienam 
muzikos mylėtojui atlankyti.

ATLETIKOS KLIUBAS 
sujudo

ir dali
ne tik 

įš pačios Chicagos, ale ir iš 
priemiesčių. Naujų metų vaka
ro atvažiuos iš Roselando Au
gimas, kuris risis su Koudžiu 
lietuviškai ir greko-romanų šti
li und. 
Prie 
visais
parodyti savo -galybę.

Visos “fonas” prasidės apie

Bus ir daugiau rištinių, 
viso “tėvas” Norkus su 

savo vaikais- atvažiuos

Kliubas, kaip žinoma, randa
si l'nivcrsal State banko name.

—A u.

3514-16 Roosevclt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

NOKT 
r— LI.OYD—

In ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ

Aut didžiausio^ Vokiečių laivo
COLUMBUS

Arba kitais laivais tos linįj^s 
Tiktai astuonios dienos ant jūrių

Gražus trečios klesos kamba
riai. Svetimšaliai gali sugryž- 
ti į 12 mėnesių, neturės jokių 
nesmagumų prie išsčdiino.
100 N. La Salio St., Chicago, III.

Reikalaukit Naujo 1925 mėty 
Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo 

“DIRVA” 
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

foi'mato, visuomenės laikraštis.

ALPAMaltEM
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 ’ setas 
$1.00. I tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit ši svei
ką ir mistingą 
galimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104
Pagelbėjo Sergan- ' 

čiam Draugui

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

Į AMERIKĄ

Puikus pačio - namie - gydymas kur 
kiekvienas gali gydyti savo rupturą, 

didelę ar mažą.

Nieko nekainuoja 
bandymas

Žmonės su rūpimomis visoje šalyje 
yra tiesiog nustebinti labai geromis 
pasekmėmis paprastu budo gydymo 
rupturų, gyduoles yra siunčiamos dy
kai, kas tik prašo jų. Tas puikus bū
das gydymo rupturų yru didžiausi 
palaima dcl žmonių kurio turi ruptu- 
rą. Yra paskelbta, kad tai esanti 
geriausia išrasta systema gydymo 
rupturų. Ir daugiau nereikia vartoti 
diržų nei jokių kitų prirengimų palai
kymui rupturos.

Nedaro skirtumo kaip bloga butų 
ruptura, kaip ilgai jus ją turite, ii* 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu- 
mo kokias rųšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo šio dykai bandymo ir gydymo. 
Jeigu jus manote, kad jau nebegalite 
išsigydyti arba turite ruptura tokią 
didelę, kaip dvi kumstys, ta puiki gy
dymo sistema taip sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsiu r 
tuo magišku budu gydymo. Ji pu 
gelbės atgaivinti tas vietas per ku
riat, ruptura perėjo kiaurai ir jus la
bai greitai galėsite dirbti tą dariu), 
kokj jus dirbote pirmiau, kol jus ne 
turėjote rupturos.

Tūkstančiai žmonių kurie kentėjo 
skausmus dėl rupturos nuo visokįii 
geležinių ir pilietinių diržų, dabąr 
džiaugiasi liuosybe ir nebeturi jokio 
pavojaus nuo rupturos.

Jus galite gauti dykai bandym.; 
dėl to puikaus rupturų sustiprinančio 
prirengimo, tik. atsiųskite savo var- 
dą ir adresa pak

W. A. COLL1NGS, Ine., 
190 B., ( ulJings Buiiditig, 

Waterlown, N. Y,
Ne Jiiskitc pinigų. Bandymas dy 

kai. Rašykite dabar šiandien, 
Gal* būt išgelbės .junu nuo dėvėjimo 
diržo visą gyvenimą, i

...................................... - — 1 -------------------------------------- I oii , ■

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND. j

iš

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

datig ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodfcirt šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. j

Kurs Per Tūlą Laiką Buvo 
Labai, Labai Silpnas

Šitaip rašo ponas Floyd Burton 
Jefferson, Tex.: “Aš apgailestauju 
kam aš nerašiau jums seniau kaslink 
jūsų stebėtinų gyduolių Nuga-Tone. 
Aš Paėmiau 3!s bonkutes jūsų gyduo
lių ir tapau žymiai pagydytas. Tuo 
pačįu laiku aš patariau jas savo drau
gui, pil, L. T. Little, kuria por tūlą 
laiką buvo labai, labai silpnas. Aš 
daviau jam dvi bonkutes. Jis pradė
jo jausti geriau ir užsiorderiavo dau
giau; ir dabar A kiekvienas stebisi iš 
jo gejtos sveikatos.”

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
.stebėtiną gyduolę šitokiuose atvejuo
se. Pabandyk jį. Jis yra taip papra
stas, malonus ir veiklus, taip, kad 
j keletą dienų jus stebėsitės kaip gc- 

l riau jįjs jaučiatės. Nuga-Tone panau- 
| jins jūsų stiprumą ir energiją tuo-

FRANKT 
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikomo geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kuinas.

T'cL Roosevelt 1860
652 W. 134h St.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymai; pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be klinčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivui milžinui, > kuįp 
MAJEST1C, didžiausias pasauly; 
OLYMPIC,. LAPPLAND, PTITS- 
BURGU siūlo greitą kelionę į Cher- 
houg, Southiuupton, Ąntwerp. Dąug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-ėios klejos keleiviai jaus, greitai pataisys kraują, ’ nervus 
,'ramiu atskirus kambarius dviems, ir kūną, suteiks pailsinanti miegą ir 
keturiems ar šešiems žmonėms., Pa- labai puikiai reguliuos vidurius. Iš- 

.....: . .•.......u-au Nuga-Tonė gętai žino, jog 
jis veikia šitokiuose atvejuose, ■ užtai 
jie priverčia aptiekorius garantuoti jį, 
arba sugražinti jiišų pinigTis,* kada 
jjjy nebūsit užganū<lhitas. č Rekomęrt- 
iluojumas, garantuojamas ir. parduo- 
damas per visus aptiekorius, arba pri- 
siųskit $L00 ir gausit tiesiog iš Na
tional Laparėtor?

togumai, puikus maistas ir jiumdlb 
gumas. ' ‘

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STĄR LINE

tų

127 So. blate bl„ t hkago, ilk Avė,, Clūcugu, III
■■1111 1     —"■-'■■■■MII ■MM II B ■ | wi i m   i.   m       

IMPERFECT IN ORIGINALJ

Chicago, 111.

° KULOCG’S
TAS! f IBS CASTOR OIL

Labai gėras cm tor oil pa
darytai dėl inmlikalio vai
tojimo. Be skonio.' Sti'priD- 
ulių ir grynuma,. nešimai- 
no. Prašykite Kehogg’s 
butelukuose. ir su lubeliuL 
Pa.. visus uptickoriii 1739 So. Halsted St,

NAUJIENOS,
Chicago, Iii. Jei iešmui bargenų 

skaityk Naujieuij 8kellaiKu«.
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A ntradlen is 30

Lietuvių Rateliuose NorthSida
(Tąsa nno 5-to pus!.)

Kriaučiu riomei

Komunistai prakišo. — B uli
nes s going as usual. — Car
inis gone. —- Progresas kįla. 
— Zig-zagai.

valdybos metams. Šokau
ja i' likos išrinkti į val- 
pirm. .luoz. '1‘akažaus- 

, pagylbi-

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

iš lyto — 
su šiuom 
47 metus 

Lietuvos,

Gruodžio 29, 3 vai. 
1924 m. persiskyrė 
pasauliu pragyvenęs 
amžiaus. Paėjo iš 
kaimo Riinaisų, Reniigalos vai.,
Panevėžio ni>. Lietuvoj paliko 
seserį Agnieška ir brolį Joną, 
o Amerikoj brolį Petrą, seserį 
Antaniną, žmona Marijona ir 3

■ vaikus: Edvardą 13 metų, Ka- 
t zimierą 10 metų ir Pranciškų 7 
| metų. Laidotuvės atsibus pėt-
■ nyčioj, sausio 2 d., 1925 in., 8
■ vai. ryto iš namų 8842 Houston 
J Avė. j šv. Juozapo bažnyčią So. 
d Chicago. o iš ten po pamaldų i 
I šv. Kazimiero kapines.
1 Meldžiu visus gimines, drau-
■ gus ir pažįstamus dalyvauti lai- 
I ilotuvėse ir 
I patarnavimą
■ Juozapui.
J Nubudus

atiduoti paskutinį 
neužmirštamam

Žmona ir vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra

binius 1. J. Zolp, tcl. Boulevard 
5203.

šiandie įvyksta rubsiuvių uni
jos (Amalgamiated Clothing 
Workers of America) lietuvių 
269 lokalo valdybos, pildomosios 
tarybos ir jungtinės tarybos 
(joint board) rinkimai. Pirma 
sykį tame lokale rinkimai įvyks 
ne lokalo susirinkime, bet visuo
tinu ir slaptu visų to lokalo na
rių balsavimu. Tai įvyksta to
dėl, kad maskviškiai komunis
tai, kurie lokalą valdė per kelis 
metus ir išleido komunistinei a- 
gitacijai lokalo pinigus, bandė 
rinkimus sutrukdyti pamatę, 
kad jie rinkimų susirinkime ne
laimės. Rinkinius todėl nutarta 
daryti visuotinu balsavimu, kaip 
kad daroma yra visuose kituose 
unijos lokaluose.

Cliicagos Lietuvių Dr-.jos Sa- 
vit. Pas. jau įvyko valdybos 
rinkimai ateinantiems metams. 
Laike nominacijų į lialotą bu
vo (nariai balsavo referendu
mo formoj) įtraukta kiėkdas 
diktatūros skelbėjų (komunis
tų). Bet balsuojant balotą, dik
tatūros 
praves I 
valdyba.
ros skelbėjai jaučiasi lig musę 
kandę. Mhl jie iš šios draugi
jos norėjo padaryt Trockio kuo
pą, bet nepasisekė.

Dabar ir patys suko, kad 
netaip grybai kepa, kaip dikta
tūros skelbėjai nori. Taip ir 
reikėjo.

dybą:
1336 S. 18th C t., 

ninkas SI. Gntblis, imt. iašl. 
K. P. Deveikis, 1518 S. 48th

Tumavičia, 
ižd. Lęo.

Mirė

ONA SHFTTA
Po tėvais

gruodžio 25, 1924. 11:30
ryto, Liberty, N. Y. Am

žiaus 25 metų. A. A. Ona uŽ-
afigo Chicagoj. Paliko didelia
me nubudime vyrą Jokūbą, mo
tiną Barborą, dvi seseris; Do
micėlę Lignugaris ir Alice San- 
darg ir du švogerius, 4 brolius: 
Juozapą, Stanislovą, Joną ir 
Petrų. Kūnas pašarvotas 4826 
So. Wopd St. Laidotuves įvyks 
seredoj, gruodžio 31, 1924, iš 
namų 8 va), ryto bus atlydėta j 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią kur įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kaninrSį

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, diaugus ir pažystamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nubudę
Vyras, motina, seserys, 
švogeriei ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borrus Eudeikis tel. Yards 1741.

VIKTORAS ŠIMKEVIČE
mirė gruodžio 29, 1921 m., 
3 vai. ryte, 69 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Šiaulėnų 
parapijos. Išgyveno Chica- 
goje 38 metus.

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Barborą ir 
sūnus ir dukteris Praną, 
Vaclavą, Mikolą, Jurgį, 
Alena ir Paulina.

*

Kūnas pašarvotas 6629 
S. Oaklev Avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj, gruodžio

te iš namų į fcv. Ju 
bažnyčią, 33-čios ir 
bum Avė., kur įvyks 
didingos pamaldos už 
lionio Jlieią, lygiai 9
Po pamajdų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapi
nes.

ge- 
ve- 
val.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus draugus, pažįstamus 
ir gimines dalyvauti šiose 
laidotuvėse. Telefonas Re- 
public 8821.

Nuliūdus moteris Bar
bora, ir sūnūs ir dukteris 
Pranas, Vaclava/?, Mfko- 
las, Jurgis, Alena ir Pau
lina.

Laidotuvėse patarnauja 
graborius J. F.. Eudeikis, 
Tol. Yards 1711.

d<«11 r: j ai 11 s ne pasisekė 
nė vieno kandidato j 
Taigi dabar diktatu-

Balsavimas prasidės 2 vai. po 
piet ir tęsis Jki 6 vai. vakare. 
Balsavimas bus atliekamas tri
jose vietose, 156-1 N. Robey St., 
2434 S. Kedzie Av. ir 409 S. Hal
sted St. Balsuoti galės tik tie, 
kurie turės 269 lokalo knygutes 
ir bus užsimokėję visus mokes
čius už rugpiutį mėnesį.

Kaip balsuoti
bal

su 
Ties

Kiekvienas narys nuėjęs į 
savimo vietą gaus baliotą 
kandidatų pavardėmis, 
kiekvienu kandidatu, už kurį jis
norės balsuoti, turės padėti kry
želi (kaip kad daroina yra visuo
se oficialiuose balsavimuose).

Yira du sarašu kandidatu. Vie- *■ *■ .* 
na sąrašą išstatė maskviškiai 
komunistai, kurie dabar lokalą 
valdo ir maskviečių naudai eik
voja lakato pinigus ir taipgi turi 
lokale įvedę tokią savo diktatū
rą, kad ne j ų žfhogus nė prasi
žioti negali. Kitas sąrašas yra 
lietuvių unistų, susidedantis iš 
visokių sriovių žmonių — ir ka
talikų, ir tautininkų, ir socialis
tų ir nepartinių, žodžiu tokių, 
kurie tiki, kad unija neturi tar
nauti jokiai politinei srovei, bet 
visiems darbininkams ir ginti 
visų darbininkų reikalus. Tie 
žmonės yra pasiryžę ištikimai 
dirbti unijos labui ir visų darbi
ninkų naudai. Todėl už juos lie
tuviai rubsjuviai ir privalo bal
suoti.

Štai pilnas kandidatų sąrašas, 
su pažymėjimu kryžiuku už ką 
lietuviai kriaučiai privalėtų bal
suoti:

Pirmininkas
<1 C. Kailis

2
Sekretorius

Kedzel
Iždininkas

F. Linkarta
Maršalka

Pildomoji Taryba
A. Čepaitis
A. Vilis

V. Pačkauskas
K. Valskis
M. Gintarą
F. Prusis .

Joint Board
;] A.. Čepaitis

J. Grigaitis
J J. Bočių n as
' C. Kairis
; Kedzel

F. Prusis
V. Pačkauskas

Be to mjaskviečiai baliote turi 
pastatę ir savo kandidatą į loka
lo korespondentus. Kadangi jo
kio kito korespondento nėra, tai 
reikia balsuoti prieš.

Visų musų pareiga yra daly
vauti balsavime ir apvalyti lo
kalo valdybą nuo tokių, kurie 
tarnauja svetimiems dievams, o 
jų vieton pastatyti tokius žmo
nes, kurie dirbtų visų musų, rub 
siuvių, naudai lygiai neatsižvel
giant į musų asmeninius įsitiki
nimus ar politinius nusistaty
mus. ——Lietuvis,

“Naujoj .įstabioj” “busincus 
going a£ usual.” Vieni šviečia
si “mėnulio šviesa,” kiti eina 
stacijas, treti “tajamnyčias” 
dėsto a*nt stalo, ant kinkos, ant 
grindų, o dar kiti žiopso ir po 
kišenius barškina ir čiužina 
Dėdės Šamo medžiokus ir Gė
lelius, norėdami pasirodyti, kad 
ir mes vyrai esam ir norim 
bąndyli gilinkį, nors už burną 
šeimininkės ant sienos rašo.

❖
Viiienas kliubas savo susirin- 

klpus laikydavo 'Liuosybės1 sve
tainėj. Vieną dieną susirinko 
keletas narių ir surado, kad 
jų čarteris nuo sienos gone. 
Nariai vieni kitą klausinėja: 
Kur dabar tas musų čarteris, 
Bet nei vienas nežino. Tik štai 
pasisuko vienas juokdaris ir 
klausia: Na kas čia dabar daro
si, kad visi it stabo ištikti žiop
so t į sieną akis įbedę? Nagi 
kaip gi nežiopsosi, kad musų 
čarteris gone. Ar nežinai kur 
jis dingo? Juokdaris pasikasė 
galvą ir sako: Gone tai gone, 
tas tiesa. Aš pats mhčiau, kaip 
jis ėjo VVabansia į Westus iki 
Robey, o po tam pasuko į Ro
bey ir ėjo į Southus. Bet ar 
jis daejo iki Mihvau'kee Avė., 
tai aš nežinau.

Keletą# narių leidosi tomis 
pėdomis, kuriomis čarteris ėjo, 
bet iki šiol dar nė vienas iš jų 
negryžo.

* A

North Sidčj “progresas” kį
la kaip ant mielių. Tik pažiu- 
rėkit kokių čia įstaigų nėra: 
Barbernėse mokina dainuot, 
btičdrnėsic! — bučeriai taip ko- 
stumeriii nosis užhipnatizuoja, 
kad pasidaro raudonos kaip 
pipirmakštės. Senberniai sutvė
rė, “naują įstaigą”, kurią pa
vadino “Good morning star 
club,” nes visi lankytojai iš 
l^n išeina tik tada, kada vieni 
kitus sveikina: good morning.

sM 
dienomis komunistai
Sidę darė įvairius
Mat A. C. W. of A;
lokale 269 šiandie 

viršininkų rinkimai.

šiomis 
po North 
zig-zagus. 
lietuvių 
Įvyksta
Lokalo nariai sako: Nieiko jio- 
gelbės nė komunistų zig-zagų 
darimas, nes mes balsuosiu) 
streit balotą už progresyvius, 
o jums išgraus'k...

Vyručiai ir leidėsj, jau senai 
jums 1 
komunistais.

tai reikėjo padaryti su 
—Kriaušius.

CICERO
laikė 
kimą 
Daug
ini vo 
kinis

MDYLV NAKTIS 
Inte paėmę tiokiotus 
....: pardavinėjimui

; aplaikę per laiškus, malonekilif
duoti pinigus
lūs uc
A. Ilipkevičiui
Charles Montv 
A ve.

Nepranešus iki paskirtam laikui 
skaitysis parduotais.

šios iškilmes

CL, fin. rašt. Ben. 
1227 S. 5OIJ1 Avė., 
įSk ^giJUu. maršalka Ant. Giop- 
štas, kontrolės ra-št. J. Rainis, 
iždo globėjai M. Zabclla ir J. 
Klimas, koresp. Antanas Milius, 
į spulką atstovas Iz. Jocius, j 
L. L. Namo Bendrovę Jonas į)'uodži<»'3J <i 

« 4 A M* ' 1. . . . „L . . •». N » .Šoris. -—Korespondentas A. 'M.

Pranešimai
PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

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

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

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

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

4. Ųž apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalj vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas,

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-
fiinti į sekamos dienos laidą turi 
iut priduoti ne valiau Kaip iki de
vintos vaL vakaro.

ą turi 
iki de

Heme 
laikys 
8 vai.

Lietuvos Socialdemokratų 
jų Fondo Chicagos kuopa 
savo mitinga gruodžio 30 d., 
vakaro, “Naujienų” name, 
kuopos nariai yra kviečiami da
lyvauti, nes šiame milingo bus iš
duotos atskaitos ir renkama val
dyba naujiems metams.

M. J. M»urietis, Sekr. I
/ . ,r . . ;'

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai,, malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. TeL Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori,' kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, pranes- 
’; — mes aprupinsi- 

e lietuviškais laikraščiais.

tamsta nori,' kad apart “Naujienų’ fl<» rrotilt Lilei I •« H/ i*oc l« nmo/ic
kitę irgi mums
me v-L'v-._____ -_ _______Musų žmogus patyręs tame dių-be, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostmncrius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Ros J and.
Namo Bendrovės 
susirinkimas įvyks Sausio 5 d. 
vai. vakare, K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 gatvės kampas ir Indiana 
Avė. Visi šėrin'nkai ir šėrininkės 
malonėkite atsilankyti paskirtu Jaiku, 
nes yra daug svarbių reikalų, kurie 
turi būt apsvarstyti.

J. Tamašauskas, LDNB. Sekr.

. Lietuvių Darbininkų 
Šerininku metinis 

7:30

Lietuvių; Socialstinės Jaunuomenės 
Lygos senosios ir naujosios valdybos 
ir ApšVietos ir Revizijos Komisijų na
rių susirinkimas • įvyks antradienyje, 
Gruodžio 30 d., Lietuviu Golf Kliube 
(pas p. Meną) 3204 So. Halsted St., 
lygiai 8 vai. vak.'

Visi minėti nariai malonėkite būti
nai susirinkt, nes tarp kitų svarbių 
reikalų, pertikrinimias knygų ir kitų 
sąskaitų. Užrašų sekr. J. J. Auryla,

Birutės Choro dainų repeticijos visų 
įvyks utarninko vakare, Gruodžio 30 
d., Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Dainininkai visi privalote būti ant 
praktikos, nes reikia užbaigti mokin
tis “Karnavilio Varpus” ir turi būti 
išrinkti darbininkai dėl baliaus, kuris 
įvyks sulaukimui Naujų Metų, sere- 
dos vakare, Aubum Park Masonic 
Temple, 78 St. ir Union Avė.

—r Valdyba.

Cicero, III. — Lietuvių Budavojimo 
ir Skolinimo Draugystė. Gerbiamas 
Dalininke, šiuomi esate kviečiami 
neatbūtinai atsilankyti ant metihio su
sirinkimo, kuris įvyks antradienį, 
Gruodžio (Dec.) 30tą, 1924 m, Lie
tuvių Lluosybės Svet., I4tos ir 49tos 
Court, Cicero, III., 7:30 vai. vakare, 
bus renkama valdyba ant 1925 metų 
ir kiti svarbus reikalai dėl apsvarsty
mo.

PASTABA: Iš priežasties Kalėdų 
švenčių pripuolant Ketverge, mokes
čiai'bus priimami penktadienį, Dec. 
26, 1924, vakarais panrastom valan
dom. Leo Shvegzda, rašt. ’

ChicagoH Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas atsibus antrame antra- 
dienyj, t. y. sausio 13 dieną, 7:30 vai. 
vak. Raymond Chapelyj, 816 W. 31 St. 

Malonėsite visi atstoyai susirinkti 
laiku paskirton vieton, nes yra daug 
reikalų laukiančių galutinai jsprįsti 
klausimus.

Priegtam dome: draugystėms, kliu- 
bams, kuopoms ir visoms įstaigoms, 

i kurios 1919 ir 1920 metais prigulėjo 
Todėl visi na-1 prie Chicagos Lietuvių Tarybos, kad • W 1 • • « • I 1 * 1 J* z. F r-« O 1 «•* zv

. _ . rint pasiųsto joms laiško atsakymo 
/ ne- 

. Sausio 13 d„ paskutinis 
laikas sumokėti yra paskirtas. Ne-

I sumokėjusios draugystės, kliubai ir 
1 rašaluose.rinkimo Valdyba Chicagos Lietuvių Tarybos.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
savo priešmetinį' susirin- 
nudėlioj, gruodžio 21 d. 

visokių svarbių reikalų 
aptarta, taipjau ir mas- 

baliušy kuris atsibus sau
sio 31 d.; Lietimų Liuosylies 
svetainėje. Sekantis susirinki
mas. įvytks sausio 18 d. toj pa
čioj svetainėj.
riai malonėkite pribūti ir atsi- ks. sum.°ketų savo skolą, nes nežiu-

* nn^’lHC'TA IrtiAIrz-t. n l-r.** Ir, A
, , **•**/ V<. » VK/ JKZIUO C^Va^CVIVJ’

Vesti po Vieną naujį narį. Lai- nedavė ir skolos išlyginimui I $5 
pogi bus darbininkų rinkimas 
maskaradiniam baliui. j

Apsvarsčius visus draugystės, t. t. bus vardai viešai paskelbti laik- 
rcikalus prieita prie

IMPERFECT IN ORIGINALJ

ant 
arba

i ,ppl“ 
arba sugrąžinti LA-il^ie- 

vėiiaus gruodžio 31, 1921 nr. 
į Naujienas, arba 
ui 1822 Wabansia

Roseland, Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių naujai iš
rinktų pirmas susirinkimas jvyks 

I., 7:30 vai. vakare Auš
ros kambariuose. Visi direktoriai 
malonėkite atsilankyti paskirti! laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų, kurie 
turi būti apsvarstyti. Taipgi nepa
mirškite priduoti savo bonsus už se
kančius metus, nes po naujų metu 
t.urėsiin»‘ batikoje prirašyt bendrovės 
pinigus ant naujosios valdybos.

.L Tamašauskas LDNB. sekr.

Northside patikimai naujų metų 
Northside.s Vaikų Draugijėlė Bijūnė
lis rengia draugišką vakarėlį seredoj, 
gruodžio 31 d., Liuosybes svet., 1822 
Wabansia Avė., 7:30 v. v., bus gra-( 
žus programas kurį išpildys Bijūnė
lio nariai. Visus širdingai kviečia
me atsilankyti. Bijūnėlis.

L. S. .L Lygos sporto skyrius rengia 
čiužinčjimą Washington Parke sau
sio 1 <i.» 2 vai. po pietį). Nemokan
čius čiužinėti pamokysime.

Komisija.

ASMENŲ JiESKūjlMM"
JIEŠKAU brolio Kazimiero Norei

kos, Paeina Alkupiu kaimo, Kvėdar
nos vals., Tauragės apskr. Pirmiau 
gyveno Port Washington, Wis. Da
bar nežinau kur randasi. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukite. Kas 
praneš tnan apie jo buvimą, duosiu 
už tai $5.09.

LIUDVIKAS NOREIKIA 
191 Bos P. O., Rockford, III.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našles be vaikip be skirtumo tikė
jimo ir turto, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, nemylinčios mėnulio šviesybės. 
Aš esu 36 metų amžiaus; platesnius 
žinias gausite per la'išką, su pirmu 
laišku malonėkit prisiųsti šavo 
veikslų, katras bus sugrąžintas.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St. 

Box 432/ 
Chicago, III.

pą-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantūojhtnas UŽ $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir upie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tįk patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUnne 
Roofing Co„ 3411-13 Ogden Avė.. 
Phone Lawnda)e 0114.

PRANEŠIMAS
Peter Timones 'valgykla bus 

atidaryta prieš Naujus Metus.
1608 W. 47 St.

Katrie atsilankysit, busit užga
nėdinti. ) • .. ■ .

JIEŠKAU DALININKŲ 
“Švyturio” B-vės skyriaus 'sudarymui 
ir milžiniško knygyno atidarymui 
Amerikoje (Chicagoje). Kreipkitės į 
“švvtuvio” B-vės įgaliotini

JONĄ STRAZDĄ, 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

(ofise Mr. Bakševič)

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926 *N

IŠSIRENDAVOJA 4 kambariai ant 
2 aukšto, 
rus. 
ne.

Renda pigi.
Atsišaukite

4618 So. Tat man Avė.

Kambariai šviesus ir šva- 
Yra gazas, elektra ir maudy-

RENI)AI gera vieta dėl bar- 
hernės. Barbcrio bizniui pato
gi vieta. Kreipkitės prie savi
ninko. Renda pigi.

1703 S. Crahvford Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU rūmo prie ma

žos šeimynos, apie 18 ar 20 apie- 
linkę. Meldžiu atsišaukti laišku. 
Wm. Gugis, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 431.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GERAS KAMBARYS su moderniš

kais patogumais, garo šiluma, tele
fonas.

Kreipkitės bile dieną prieš 8 vai. 
ryto arba po 6 vai. vakare.

3813 So. Halsted St.
Tel. Yards 0758

MOTERŲ
IH’.IK\LING \ senyva moteris 

prie kuklios darbo ir Imi mokėti 
šiek tiek valgį pagaminti.

K reipkihv..
M. Janušiene,

\Villow Springs, UI.
Tol. Willow Springs 5 
arba Tol. Boulevard 3803

REIKALINGA virėja ir ven 
terka į vagyklą.

Atsišaukite
PETER TIMONES, 
'1608 W. 47th St.

REIKIA motery prie apvaly
mo namu.

Atsišaukite
6^ W. Washington St. 
Room 21, 2nd floor

PAJIEŠKAU mergaites ar mote
ries dėl vaikų ir namų dabojimo, trys 
vaikai, vienas tik mažas. Mokėsiu 
gerą. algą.
4 Antrašas

TE D. SZAPOV1CH,
169 Rast 115th St., 

Trecias namas nuo fronto.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS registruotas aptic- 
korius, kuris supranta savo darbą ge
rai. Gera mokestis geram darbinin
kui. Atsišaukite nuo 10 iš ryto iki 10 
vakare. Tel. Boulevard 0342, iš ki
tu miestu per laiškus.

G. BENOŠIUS, 
1616 W. 47th St., Chicago, 111.

REIKIA patyrusių vyrų 
gų plovėjų.

Atsišaukite
62 W. Washington St.
Room 21, 2nd floor

lan-

R EI K/VILINGAS patyręs bu- 
čeris, kuris kalba angliškai. 
Atsišaukit tuojau.

2941 W. 63 St.

REIKIA flat janitoriaus pagelbi- 
ninko, kad butų patyręs. Gera 
kostis, valgis ir guolis.

S. RAKAUSKAS,
6400 Maryland Avė., 

Tel. Fairfax 4899

mo-

REIKALINGAS blaivus žmogus 
dirbti ant mažos farmos. Butų geis
tina, kad atsišauktų kuris patyręs 
dirbti ant farmos.

J. DAMBRAUSKAS, 
Box 132, 

Willow Springs, III.

REIKALINGAS vyras 
jas dirbti restorane.

Kreipkitės:
1616 S. Halsted St.

PARDAVIMUI

Grojiklis pianas $160
Parduosiu savo grojiklj pianą, 

augštos rųšies išdirbinio, 100 ro
lių, benčius ir kabinetas, paimsiu 
dalį imokčjimo ri dalinais išmo
kėjimais

2918 Milwaukee Avę.
1' floor

PARDAVIMUI pirmos klesos 
kliaučių dirbtuvė. Taisome, prašina
me ir siuvame naujus. Viskas įtaisy
ta pagal naujos mados, kas nori da
ryti pinigus tegul atsišaukia, 
žastis paiKlavimo sėnatvė.

Atsišaukite
2751 W. 47th St.

Prie-

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, kaina $700.

Atsišaukite
1656 Wabansia Aye.

Bučernė ir Grosernė už 
pusę kainos

Arba savininkas maino ant automo
bilio. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės pas

C. P. Suromski and Co*
335B So. Halsted St., i 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMU1 pigiau negu 
kainavo ižuvų marketas ir deli- 
katesen.

4127 Archer Avė. 
netoli Francisco Avė.

PARDAVIMUI restauranas, 
pigi renda, ilgas lysas.

Kreipkitės:
819 N. Ashland Avė.

AN'l PARDAVIMO urbti mainymo 
jiirmos klesos kepimo (pekarnė), 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimu, nesveikata.

.štauk
Boulevard 5018 i

EXTRA
Pardavimui kurpiaus mašinaALan- 

dis stičeris, American finisher ų ki
tos visos reikalingos mašinos del\bat- 
fduvio už $4f>0.

8424 Burley Avė., \
I So. Chicago \

DIDELIS BARGENAS \ 
Bučernė ir Groernė geroj Vietoj su 
namu arba be namo parduosiu pigiai, 
priežastis, savininkas turi du bizniu, 
taipgi galiu priimti pusininką si 
$1000, atsišaukit 3331 So. Halstp< 
St. į bučernę, arba 3122 So. Halstę< 
St. vakarais.

PARSIDUODA grosernė maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Daro gerą 
cash biznį. Renda labai pigi, tik 
$15.00 į mėnesį. Pardavimo priežas* 
tį patirsite ant vietos. Kaina $500.

Atsišaukite
5215 Wentworth Avė.

NAMAI-iEME
į DIDELIS rpurinis, 2 Batų namus 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

Iš PRIEŽASTIES ligos esu 
priverstas parduoti savo moder
nišką namą, 6 flatai, Ilamilton 
Park, visi flatai po 5 kambarius, 
aržuolo trimingai namas labai 
gerame padėjime, lotas 50x125, 
bargenas, $38,000, cash $15,000, 
SHEEHAT^WITOUS AND CO. 

1654 W. 63rd St.
Tel. Prospect 1910

Įmokėti Vieną Tūkstantį
3 pagyvenimai po 5 kambarius, 

elektra, maudynes, randasi Brighton 
Parke, parsiduoda labai pigiai arba 
savininkas mainys ant bile kokio biz
nio. Platesnių žinių kreipkitės pas 

C. Pi Suromski and Co.
3352 So. Haluted St.
Tel. Boulevard 9641

NORIU mainyti 4 flatų nZyrhų na
mą ant biznio. Namas ram.j..-i ge
roj apielinkčj, Tdredami bizni mai
nymui kreipkltes pas

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St. 
Telį Boulevard 4899

MORTGECIAI -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOU1S STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
) Specialiai Kursai Dress- 

making ir MiDinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
aigning, Tai 1 ori n g ir Dressmak- 
ing. Lengvais iimokčjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, HL 
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wėlls St.

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

MOKSLO

Pilietystės 
DailraŠystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

BARBERYSTĖS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga- 
įima uždirbti nuo 312 iki $20 į sa
vaitę.

Internationa) Barber ('o U ego 
661 W. Madison SL 
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 129 S. Clark st
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Trockis esąs užda
rytas kalėjime

Neramumai Jugoslavijoje 
dėl represijų

Gaisrai Estuose; padegėjais 
įtariami komunistai

Trockis esęs kalėjime Dideli gaisrai Estuose

^BAIMINGŲ NAUJŲ
|||j\mETŲ Visiems

Skaitytojams, Ben-
»

dradarbiams, Rėmėjams ir
Draugams Linki

Tapęs uždarytas dėl to, kad at
sisakęs apleisti Maskvą ir iš- 

' važiuoti Kaukazan

Estų vyriausybė verčia kaltę ko
munistams; 45 jų atiduota 
karo teismui

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Pasak Daily Telegraph gautos iš 
Berlino telegramos, ^sovietų karo 
komisaras Leonas Trockis tapęs 
suimtas i ę/uždarytas kalėjime 
atskirai nuo visų kitų kalinių.

Pranešimai iš Maskvos, gauti 
tariamai iš sovietų valdininkų, 
sako, kad Trockis buvęs areštuo
tas praeitą savaitę dėl to, kad jis 
atsisakęs klausyti ‘ bolševikų 
“troikos” —- Zinovjevo, Stalino 
ir Kamėnevo — Įsakymo tuojau 
apleisti Maskvą ir išvažiuoti 
Kaukazijon.

Trockis esąs uždarytas vienų 
vienas kameroj ir nuolatos, die- 
• ii- naktį aštriai sergėjamas 
ginkluotų kareivių ir tam tikros 
"čekos” sargybos. Jam neleis
ta nė rašyti, nė telefonu naudo
tis, nei šiaip kalbėtis su kuo 
nors. Dagi kalėjimo sargams, 
kurie atneša jam maisto, aštriai 
uždrausta bent žodžiu atsiliep
ti Į Trockį.

RYGA, Latvija, gruodžio 29. 
— Didžiausias Estuose Rappino 
poperip fabrikas, netoli Dorpa
to, tapo vakar gaisro sunaikin
tas; skaudžiai apdegė taipjau ir 
Totingeno fabrikas, tame pat 
apskrity.

Fabrikai buvo kažkieno pa
degti. Estų vyriausybė kaltę 
verčia komunistams, kurie norj 
tuo keršyti valdžiai už persekio
jimus. Keturiasdešimt penki 
komunistai tapo atiduoti i karo 
teismo rankas.

Per praeitas dvi savaites ' Es
tuose buvo daug gaisrų, ir dėl vi
sų jų kaltinama komunistais Gai
srų padaryti nuostoliai vaąlžios 
apskaičiavimu siekią 49 milijo
nų Estų markių. .Visi fabrikai 
dabar dabojami specialūs sargy
bos.

Ispaną kataliku vyskupas 
iš pykčio pamišo

NAUJIENOS
1

Redakbija ir Ad ministracija

1,112 žmonių pamišo nuo 
munšaino Cook kauntėj
CHICAGO, gruodžio 30. — 

Cook kau.nlės ligoninės meti
niu pranešimu per šiuos 1924 
metus Cook kauntėj nuo mun
šaino gavo proto pamišimą 
1,112 žmonių. Tiek tų pamišė
lių buvo atgabenta į tos ligo
ninės skyrių pamišėliams.

(Munšaino mėgėjai turėtų 
tatai įsidomėti. Munšainas — 
bjauriausi nuodai, nors jj mun- 
šaininkai slapta pardavinėja 
kai|.o degtinę. Kas jį geria, tas 
naikina savo sveikatą, nuodi
jasi, daugeli^ apanka, daugelis 
gulų gali1 gauna proto pami
šimą. Geriausia Naujiems Me
lams rezoliucija: nebegerti 
munšaino!)

Bolševikai pralaimėjo Rub- 
siuviy Unijoj

( ----------------------------------------------- /

A. C. W. of A, Lietuvių 269 Sky
rius apsivalė nuo maskviečių. 
Nė vienas komunistas nebepa
teko į Skyriaus viršininkus

Dideli šalčiai Kaukaze

Profesinės sąjungos meta lauk 
komunistus 

’ ♦

Estų profesinės darbininkų są
jungos, atsilygindanios komuni-

Neramumai Jugoslavijoj įnZSuVS“
_______ {iš sąjungos visus komunistus. 

Valdžiai pradėjus represijų poli- Fabrikų administracijom Įteikta 
tiką prieš opoziciją, žmonės komunistų sąrašai su paragini-
kelia riaušes imi, kad jie butų pašalinti iš dar

bo.

BARCELONA, Ispanija, gr. 
30. — Vicho katalikų bažnyčios 
vyskupas Munoz staiga nė iš šio 
nė iš to ėmė baisiai keikti ir ko- 
įioti Ispanijos karalių Alonsą, 
Primo de Riveros direktoratą ir 
visą, kas Ispanijai viešpatauja.

Seserys ir vienuolės, nusigan
dusios, žegnodamosios, ėmė bėg
ti laukan iš kambario, kame vys
kupas .perkunavo.

Oficialiai aiškinama, kad vys
kupas Munoz gavęs proto pami
šimu iš pykčio. ' Jis labai troš
kęs, kad jis butų pakeltas Sara
gosos arkivyskupu, ir dėjęs tam 
visų pastangų, bet galų gale ta 
vieta tekus Painios vyskupui 
Monenechui. Del to jis susir
gęs ir pamišęs. e

Nepratę šalčiams žmonės labai 
dėl to kenčia; daug rasta su
šalusių

BAKU, Azerbedžanas, gr. 30. 
— Visoj Kaukazijoj užėjo dideli 
šalčiai ir sniego pūgos. Nepra
tę prie didelių šalčių žmonės la
bai dėl to kenčia. Daug žmonių 
randama sušalusių negyvai.

Bakų miestas visai sniege pa
skendęs ir darbai naftos laukuo
se pasiliovė. Praeitą naktį ras
ta aštuoni žmonės sušalę.
Visoj 

k ima s 
tas.

Transkaukazijoj susisie- 
geležinkeliais sutrukdy-

Nauji persekiojimai Sio
nistų Rusijoje

LONDONAS, gruodžio 30.
Iš Maskvos gauti šiandie prane
šimai sako, kad'Įvairiose sovietų 
Rusijos vietose kilę iš naujo aš
trus persekiojimai —r areštai ir 
trėmimai žydų sionistų, cere 
sionistų ir sionistų socialistų, o 
taipgi Makabių organizacijos 
nariu.

Daugybė sionistų buvo ištrem
ta Sibiran. Daug jų laikoma ka
lėj impose ligi bus sovietų 
riatfsybės nuspręsta, kur 
tremti.

$11,000,000 prohibicijos 
agentams

VVASHINGTONAS, gr. 30. — 
Kongreso atstovų butas šiandie 
patvirtino bilių, kuriuo trans
kontinentiniam oro paštui atei
nantiems fisko metams skiriama 
2,p00,000 dolerių.

Prohibicijos Įstatymui vykdy
ti paskirta 11,000,000 dolerių, ir 
dar prieito 20,000,000 dolerkj 
pakraščių sargybai; iš tų 20 mi
lijonų dolerių pusė bus suvarto
ta išlaikymui laivyno svaigalų 
kontrabandai gaudyti.

CHICAGO, gruodžio 30. Su 
senųjų, metų pabaiga pasibaigė 
ir Maskvos agentų diktatūra 
Rubsiuvių Unijos A. C. W. of A. 
Lietuvių 269-tame Skyriuj. Sky
rius visiškai apsivalė nuo jų.

šiandie, gruodžio 30, Lietuvių 
269 Skyrius turėjo Lokalo ir ki- 

?tų unijos viršininkų rinkimus. 
Jų rezultatai toki, kad nė vienas 
Maskvos agentas komunistas ne
bebuvo išrinktas nė jokion vie
ton, ne jokion įstaigon.

Per keletą metų saujalė ko
munistų diktatoriavo Lietuvių 
Skyriuje, kaip jie kad pratę dik- 
tatoriauti. Tatai galų gale lie
tuviams unijistains taip pakyrė
jo, kad jie nusitarė tos diktatū
ros atsikratyti. Tą jie šiuose 
rinkimuose ir padarė. Rubsiu
vių Skyriaus Viršininkais išrin
ko pažangiuosius lietuvius, ku
riems tikrai rupi organizacijos 
reikalai ir darbininkų būvio pa
gerinimas, o ne kominterno tė- 
ziai. -Rep.

MOTERIŠKĖS KERŠTAS

Nužudė savo tėvus, brolį ir savo 
mažą dukrelę

vy- 
j uos

Latvija budi

ŠĮ rytą, laike smarkios audros 
su lijundra, Latvių generalis šta
bas staiga davė įsakymą padary
ti bandomąją Rygos garnizono

• mobilizavimą Įsivaizduotam 
priešų puolimui atmušti. Mobi
lizacija buvo įvykinta per pus
trečios minutės laiko. Ypatin
gai pasižymėjo tankų korpusas 
ir šarvuotieji automobiliai.

182 išgelbėta nuo.de 
gančio japonu laivo

PEOR1A, III., gruodžio 30. — 
Clifford Lathim, 12 nletų vaikas, 
gavęs Kalėdoms žaislo šautuvėli, 
susižeidė juo ir iš to gavo krau
jo užnuodijimą. šiandie jis mi
rė.

Britai stipriai didina savo 
oro laivynų

BELGRADAS, Jugoslavija, gr. 
30. — Įvairiuose Jugoslavijos 
miestuose ir miesteliuose Įvyko 
riaušįų ir susirėmimų su polici
ja. Tuose susirėmimuose kele
tas žmonių užmušta ir daug su
žeista. '

Tai pirmas naujosios valdžios 
politikos vaisius, — politikos 
patrempti visokią politinę laisvę 
krašte. Tą savo politiką vald
žia pradęjo visų pirma pasmau
gimu Radičo vadovaujamos Kro-, 
atų valstiečių partijos ir konfis
kavimu tos partijos fondų.

Praeitą sekmadienį Liubuške, 
netoli Sarajevo, buvo suruoštas' 
protesto prieš represijas mitin
gas. Policijai bandant mitingą 
išvaikyti kilo aštrus susirėmi
mas gatvėse, kuriame trys as- ‘susirinks rytoj ryti 
menys buvo užmušti ir septyni užsienio ministerijoj 
pavojingai sužeisti. j mas priims galutinai tekstą no-

Del valdžios pradėtų žiaurių . tos Vokietijai, kurioj bus nu- 
represijų, opozicijos vadai šian-' rodytos priežastys, dėl kurių 
die laikė susirinkimą pasitarti,1 aliantai nutarė nepasitraukti iš 
kas turi būt daroma. Konferen- Kelno krašto sausio 10 dieną, 
cijoj dalyvavo buvęs premjeras kaip to reikalauja Versalės su- 
DavidoviČ, buvęs užsienio reika-' tartis, 
lų ministeris 
Radičo valstiečių partijos 
pirmininkai.

Ambasadoriai ruošia notą 
Vokietijai

LOS ANGELES, Gal., gruo
džio 30. Ramiajame vande
nyne praeitą naktį kilo gais
ras Japonų garlaivy Ginyo Ma
ru. Septyniasedšimt devyni pa- 

1 JŽieriai ir 103 laivo Įgulos 
žmonių buvo priversti valtimis 
gelbėtis. Juos iš vandens išgrai
bė pagalbon atvykęs prekinis 
laivas Julia Luckenhach, kurs 
su išgelbėtaisiais plaukia Į 
Manzanillo.

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Britą aviacijos ministerija ruo
šiasi per ateinančius 1925 me
tus savo oro laivyną trigubai pa
didinti.

šiuo tarpu Britų oro laivynas
susideda iš aštuoniolikos eskad
rų, bet ateinančių metų pabai
goj, jei ministerijos planai bus 
Įvykinti, oro laivynas susidės iš

SKRIDIMO GREITUMU FRAN- 
CUZĄi AVIATORIUS SUMUSĖ 

VISUS REKORDUS

PARYŽIUS, gruodžio 30, 
Francuzų aviatorius Doret 
skridimo greitumu vakar su
mušė visus rekordus. I)e\voiti
no monoplanu su Hispano- 
Suiza motoru jis skrido 1000 
kilometrų, darydamas viduti
nai po 221.7 kilometrų per va
landą. Iki šiol greitumo rekor
das priklausė Jungtinių Valsti
jų aviatoriams, leitenantams 
Harrisui ir Lockwoodui, pada
riusiems aeroplanu 205 kilo
metrus' per valandą.

LOGANSPORT, Ind., gr. 30. 
— Karmoj, netoli Metea mieste
lio, rado iššaudytą visą šeimyną 
iš keturių žmonių: Henry Bas- 
slerą, 69 metų, jo žmoną, 60 m., 
jų sūnų, 22 m., ir mažą mergy
tę, 3 metų.

Policija areštavo Basslero 
dukterį Ėmimą, 30 metų, kuri 
buvo ištekėjus, bet vyrui mirus 
ji su kūdikiu buvo grįžus pas tė
vus gyventi. Policijai ji prisi
pažino, kad tėvai labai žiauriai 
su ja elgęsis, kad ji buvus ver
čiama sunkiai dirbti farmoj, bet 
už savo darbą niekados niekot 
negaudavus, kalėdomis tėvai nei 
brolis nesuteikę jai jokios dova
nėlės, ir dagi neleidę jai paruoš
ti savo dukr&ei eglaitės.

PARYŽII S, gruodžio 
Aliantų . ambasadorių

30.
taryba 

uncijos 
Susirinki-

Du Italijos liberalai mi 
Misteriai rezignavo

Valinkovič ir du 
vice-

Nota bus penkių aliantų val
dybių ambasadorių pasirąšyta: 

Anglijos, Frncijos, Italijos," Bel
gijos ir Japonijos.

KOMA, gruodžio 30. — Rezigna- j 
vo du Italijos kabineto nariai, 
švietimo ministeris Casati ir vie
šųjų darbų ministeris Gino Sar- 
rocchi, abudu liberalu. Į

!>cl jų rezignacijos šiandie po 
pietų sušaukta nepaprastas ka-

MIRTIES BAUSME

\VH EATON, III., gruodžio 
30. — Dupage kauntčs apskri
ties! teismas pasmerkė kartu
vėms Johną Kammererą, 38 

pakartas vasario 
laiko Kammerer 
Vilią Parke pen-

metų. Jis bus 
13. Prieš kiek 
kirviu nužudė 
kis- asmenis, visą šeimyną: Otto
Ederą, jo žmoną ir jų trejetą 
vaikų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJ

ROCKEFEUJERIS PAAUKO
JO $1,000,000 MUZEJUI

Cicago ir apielinkė. — Šian-j įVyį€jnįį> oro laivynas susidės 
dic didžiumoj apsiniaukę; gali-penkiasdešimt dviejų eskadrų, 
ma laukti sniego; šalčiam; stip
rokas šiaurės vėjas. /

Vakar temperatūra vidutinai

šiandie saulė teka 7:18, lei- 
dsiasi 1:28 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, gruodžio 30 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.70 
Belgijos 100 frankų ............... $5.01
Danijos, 1OO kronų .......
Franci jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų .......
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 10/) markių 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

$17.72 
$5.39 
$4.26

$19.25
$15.12
$40.53

$2.52
$26.95
$19.48

Lietuvos Pinigu Kursas

Sovietai perkasi 100 ka 
re aeroplanu

LONDONAS,’ gruodžio 30.
Pranešama, kad Rusijos sovietų 
valdžia davus Olandijos Fokke- 
ro aeroplanų kompanijai užsaky^ 
mi) padirbdinti sovietams šimtą 
aeroplanų. Aeroplanai turi būt 
padirbti Olanduose ir aprūpinti 
britiškais motorais.

SANTA BARBARA, Cal., gr. 
30. — Anksti šį rytą čia buvo 
jaučiamas stiprus žemės drebėji- 
mjas.

, Vera, £ruze taipjau
VERA* CRUZ, Meksika, gr. 

30. — Vakar vakarą čia buvo
jaučiamas lengvas žemės drebė
jimas, tęsęsis apie porą minučių.

NEW YORKAS; gruodžio 30. 
— John D. Rockefeller paau
kojo Ne»w Yorko Metropolitan* 
Muzeum of Art 16,000 Stan
dard Oil kompanijos akcijų, 
kurių vertė bendroj sumoj 'sie
kia daugiau nei .1,000,000 do
lerių. Tos akcijos j^uzejui duos 
32,000 dolerių dividendų per 
cm tu s.

Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1800 utų....................................
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožuą siuntini.
• Norint pasiųsti telegramų — dar 50
• centų daugiau.

- ...............--........—.............................................................. '■■■-................ .......■'............................-................... ..................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

litu 
litų 
litų 
ii tų 
litų 
litų 
Litų 
litų 
litų 
litų

..... $5.50 

..... 10.50 

.... 20.75 

.... 31.00 

.... 41.25 

.... 51.50 
.... 61.75
..... 72.00 
.... 82.26 
.... 92.50 
... 10^.75

HIBBING, Minn., gruodžio 30. 
■ — Sudegė didelis North Hib- 
bing viešbutis. Viešbučio sve
čiai, kurie gaisrui kilus miegojo, 
buvo priversti vienmarškiniai 
bėgti gatvėn, nors šaltis sieke 
10 laipsnių žemiau zero. 
nant trys gaisrininkai
smarkiai sužeisti. Gaisro pada
ryti nuostoliai siekia per 100,- 
000 dolerių.

Gesi- 
buvo

ŠVEDIJOS PREMJEJtAS 
KRJTINGOJ PADĖTY

LONDONAS, gruodžio 30 
Telegrama 
neša
Brantingo, 
uždegimu, liga pablogėjus. Jis 
esąs brifingoj padėty.

iš Stokholmo pra- 
kad Švedijos premjero 

sergančio plaučių

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

5is Kartus Greičiau
J * > ■ . '• • >' ’ • •

už 50 centu
♦

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastų 
paštų

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resatams i visas Lietuvos da^s ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

* t 1 »

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, (Chicago, I1L

nuo.de


4 ■ v t

Pirmas Didelis Teatras ir Balius su Šokiais 
Rengia Dr-stė šv. Petro ir Povilo 

NAUJU METŲ VAKARE 

Sausio-January 1 d., 1925 m.
Chas. Strumilo Svetainėj,

158 East 107th Street, Roseland, III.

“O. S. S.” ARBA ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ
Vieno‘akto farsas. Parašė Feldman 

Sulūš Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis.
Svetainė’atsidarys 6 vai. vak., lošimas1 prasidės 7 vai. vak., šokiai pra

sidės 9 vai. vak. ir tęsis iki vėlumui nakties .
Bus geriausi muzika kuri griež lietuviškus ir Amerikonikus šokius, 

prie to bus Šiltų užkandžių ir minkštų gėrmų. - ,
Kviečiame visus senus, ir jaunus; visus be skirtumo jitsilankyti,

Tikrai kalbant, nėra beveik 
nei vienų teisingų patentuotų 
Vaistų; pirma, dėlto, kad hibai 
mažai tos rųšies vaistų tegali 
būti patentuojami, ir antra, dėl
to, kad tas, kuris juos purdiUi- 
da visai ncmėgsita atvirumo. 
Misterija ir sekretumas janb 
daug prigdJjsti. Koks nors da
lykas, kuris norimas patentuot 
ti, turi būti naujas ir naudinf 
gas; ir šis pateptų įstatymo

visi reikalavimas atskiria patbn- 
busite užganėdinti ir dar gausite dovaną: — viršminėtos Draugystės labai , tliotlis vaistus. Patentuotų 
puikų kalendorių. Širdinga? visus kviečiame atsilankyti. j vaistų pardavėjas sumaišo ko

kias nors žoles, pavadina gra- 
Aju varčių J r gauna prekybos 
ženk tą tuo vardu. Tas preky
bos ženklas jam du oda nuola
tinį monopolį ant to vardo, ir 
nėra daroma jokių varžymų 

' kaslink to vardo, pro
dukto sudėties; ir gaunant 
patentą, iš jo nereikalaujama 
jokios informaci jos upie jo su-

” ‘ ‘ , širdinga’ visus kviečiame atsilankyti, 
įžangą ypatai 50c. ir 85c. — vėliau ant šokių 25c.

DIDELIS METINIS

BALIUS
V, Rengia •

J < ’

Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė į

Seredoj, Gruodžio (Dec.) 31, 1924 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2241 VVest 23 PI.

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 35c. ypatai
Kviečia visus atsilankyti ant šio iškilmingo baliaus, nes bus jva- 

les minkštų gėrimų ir skanių užkandžių ir bus puiki muzika, kur ga
lės kožnas smagini pasišokti ir linksmai senus metus pabaigti ir nau
jus sulaukti. Kviečia KOMITETAS.

DIDELIS IŠKILMINGAS ŠOKIS
Rengia

L. T. K. PARAPIJA

Seredoj, Gruodžio-December 31,
L. T. K. SVETAINĖJ,

\ So. Union Avė ir 35 St.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Gerbiamieji Ciiicagos lietuviai ir lietuvaitės seni 

tižiame nepraleisti šio puikaus vakaio. 
glausis šokis.
tus. Bus puikiausia muzika.
smagaus vakaro. Įžanga ypatai, 35c centai.

1924

ir jauni, mel- 
Tąi bus puikiausia ir sma- 

čia praleisite senus metus ir sulauksite naujus me- 
Kviečiame visus atsilankyti ant šio 

Grieš Balkaus orkestrą.
Kviečia KOMITETAS.

15 METINIS SU ŠOKIAIS

Koncertas
CHICAGOS LIET. DR-JOS SAV. PAŠ.

Nerišlioj, Sausio-Jan. 4 d., 1925 m.
WICKER PARK DIDŽIOJOJ SVET.

2040-46 North Avė., arti Mihvaukee Avė. ir Robey St.
Durys atsidarys nuo 6 vai. vak. Programas prasidės 7:30 vaK vak.

Muzika Savpaliaus 
įžanga 75 centai ypatai.

Ateikite patys ir kitus paraginkite* ar atsiveskite.
Kviečia KOMITETAS

> 1'1
V, K «‘l

; NATOTHTOB, CH«W», ffl.

Patentuoti vaistai

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. >

Rašo Isabelle Kay ■ ■
Lietuvė šeinvyninkė1 Amerikoje visados trokšta .gauti patari
mų pagerinimui jps žinojimo atlikinėjau t paerigtfs kaipo šei
mininkė ir motina, "‘šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurio bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

Virinio Receptas 
šeimininkė privalo gaminti 

taip kad šeimyna gautų tin-

Žmogus atsikelia rytmetį ir 
nesijaučia labai sveiku. Grei
čiausiai jam užicina koks nege
rumai, kuris ar jis darys kų 
ar ne, už poros dienų pats pra
nyks. jSka'itydamais laikraštį, 
tas žmogus randa apgarsinimų, 
kūrime išdėstyti visi simpto
mai, lokio pat kaip jo. Tame 
užtikrinta, kad jį išgydys to
kie ir tokie vaisiai. Važiuoda
mas i darbą, jis nusiperka tų 
vabtų. Už dienos kitds, jis 
vėl sveikas - - kaip butų bu
vęs ir be tų vaistų — ir pilnai 
įsitikina, kad jis pasveiko nuo 
vaistų. M<'s labai greitai kre
dituojame dirbtinėms agentū
roms vbias pasekmes, kurios 
tikrai yra. naluralės. Tas, ku
ris parduoda drabužius, turi 
gamtą kaipo priešą. Nusidėvė
jimas ir s u plyšimas visuomet 
jam priešinasi. Vienok, tais', 
kuris parduoda vaisius, turi 
gamtą už pagelbininką. Žmo-r 
gaus kūnas, bile kokioje ligo
je ,daugumoje atsitikimų, yra 
palinkęs prie sveikumo, bet 

tegauna

parduoti 
žmonėms

serga ličius
didžiau-

juos pirkti vaistus pil- 
i gerkles, yra prasižen- 
prieš visuomenę. Bet 

principu vist patentuoti 
parduodami.

rėl. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 
4 i'.*:-' r .• • '*

Oflaąi vidarmieityj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. WaBhington SL 
Con WasMngton A Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Trečiadienis, Gr. 31, 1924

NORĖDAMI-
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS r 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. j

L FABIONAS CO.

RODVKLfi No. 28

_______________ ___
*•’ *

Gera 
valgius _ _
karną įvairumą valgių kurie turi rei
kalingos energijos, cukraus, karbo» 
hy.dratų, proteinų ir tt. Neduok per
daug mėsos ar perdaug daržovių, bet 
pamaišyk javinių vaistų, pieno, prie- 
kandžių ir tt. Vienas iš geriausių 
maistų apie kurį mažai kas žino ku
ris duoda energijos yra moliasai. Se
kantis receptas yra padarymui pyra
gaičių su moliasais ir jie būna geri 
per pora savaičių.
MOLIASE DAŽYTI PYRAGAIČIAI

14 puoduko evaporated pieno at
miešto su x/'z puoduko vandens

1 puodukas kukuruzų krakmolo
1 šaukštukas trintų gvazdikų
1 šaukštukas trinti] cinamonų 
l/ž šaukštuko nutmego

šaukštuko kepamos sodos
2/3 puoduko moliasų
x/,t puoduko cukraus
x/2 puoduko sviesto pavaduotojo
% puoduko kapotų J’.azinkų ar da

tulių . ,
1 kiaušinis
2Ms. puoduko miltų į.,.
I šaukštukas' driiskoš.
Sumaišyk sodų, su prieskoniais ir 

krakmolu. Sudėk pdeiliuj kitus daly
kus. Krėsk dideliu šaukštu košę ant 
taukuotu blėšinių, atskiriant trimis 
coliais. Uždėk riešutį'ar. razinką ar 
pusę datulės (jei datules vartojama) 
ant vidurio kožno pyragaičio ir kepk 
vidutiniame pečiuje. Turėsi nuo trijų 
iki keturių tuzinų pyragaičių..

Virtuves Reikaluose
Kath arbata neturėtų keisto skonio 

ir kavą butų gardesnė dadėk j juos 
po žiurpsnelį druskos verdant.

Niekad nešluok virtuvės pirm val
gių viiymo. šlavimas pripildo orą dul 
kėmis ir perais.

kįyžna šeimininkė turi turėti ke
liolika šmotų rudo,,popicrio virtuvė
je. Tas poffieTis silkigailina daug at
vejų, kaip padėti ant dugno kepant 
pyragus, uždengt muistą ir tt.

Kuomet užbaigi naudojus miltus 
numazgok lentą ąthlą šaltu van
deniu bet ne šiltu, ųes šiltas padaro 
miltus labai lipšnius jč sunku nuva
lyti.

Geriausias būdas išgelbėjimui pie
no nuo, praiųgimo yną.dądcdant žiup
snelį druskos. Tas išlaikys pieną sal
džiu ilgesniamJai^^j :

Naminiai Pusi gelbėjimai
Išvengimui šlapių odos čeveryl.ų 

nuo skilimo ar sukietėjimo, ištrink 
juos su odiniu muilu. Kuomet iš
džius gerai juos nušveisk.

Skalbiant spalvuotas vato:; materi
jas, dadėk biskį borakso į vandenį ir 
tas neduos spalvoms pasileisti.

Kada misinginiai ar sidabriniai lik
toriai suplėtmėja nuo vaško ar lajaus 
pamerk juos į karštą vandenį ir vaš
kas visai pranyks.

Paskaidrinimui sidabro ar aukso 
retežėlių ar šiaip .daiktų apdengk 
juos laiks nuo laiko su kreidos dulkė
mis ir ammonija ir nutrink su sausu 
minkštu skaruliu ar chamois oda.

Išėmimui purvo nuo suteptų dra
panų, užtiesalų ir blanketų pamerk 
juos per naktį borakso vandenyje, 
šiltos putos prašalins nešvarumą.

Grožės Patarimai
Atsikratymui nuo perdaug mėsos 

nuolat . mankštinantis ir maudantis 
karštame vandenyje. Tas būdas yra 
saugesnis ir protingesnis ir galima 
panaudoti tose vietose kur reikia mė
są apmažint, o karštos maudynės ap- 
mažina viso kūno svorį. Reikia nuo
lat gaivint visą sistemą tyru oru. 
Reikia kvėpuot tankiai kiek galima su 
atdarais kambary js langais. Reikia 
žiūrėti kokį valgį valgai. Jeigu ne- 
išsimankštini gana dienos laiku, rei
kia gerai prasi vaikščiot prieš einant

Apatiška Sveikata
Mes permalom skirtumą tarp žie

mos ir vasaros papročių. Yra daug 
nustatytų dalykų kuriuos reikia sek
ti per visą metą kad tinkamai sava 
užsižiurčjus. Patariu sekančius:

Gerk daug vandens
.Reguliuok savo kūną maistu-— ne 

vaistais
Valgyk vaisius ir daržoves kasdien
Valgyk taupiai keptų maistų ir tes
tinių

Mėsos sykį j dieną užtenka
Valgyk sėlenų bandukes ir juodą 

,duoną vietoj baltos duonos
Valgyk grudų maistą su vaisiais ir 

pienu ar grietine. g
Jei seksi tas’ taisykles pamatysi 

kad busi sveikas ir stiprus.

Mes Rekomenduojame
Borden’s' Evaporat'ed'tyicn^s yra la

bai turtingas ir gėlas maistui pie
nas. Yra turtingiausia# ir geriausias 
šviežias pienas ir prižiūrėtas 1

Sekančius Produktus 
norių ekspertų; Klauskite jūsų gro- 
serninko Borden’s Evaporated pieno, 

groserį.
iiaoi i i u utį i u jauniem

šviežias pienas ir prižiūrėtas veteri- kuomet jus pirksite savo

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padaryta V kai
na $245.00 su 25h Rolėmis ir liana-, 
pa. Kitas vartotas Player Pia-’ 
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujus ....... $65.00. I
Phonpgrafas Console, giažus, su 
25 rekordais ..... ’.................. $63.00 ;
Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 1 
už

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tai. Boulevard I81.fi

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

Nedaliomis nu® 9 Iki 12 ryto.

$12.50

JOS. F. BUDRIK
X

3327 Sb. Hąlą.tecl St.
CHICAGO, ILL.

’ “CHORO REPERTUARAS”
Su pirma diena sausio, 1925 

metų, South Bostone pradės eiti 
mėnesinis muzikos leidinys — 
“Choro Repertuaras.” Jame tilps 
muzika vien tik chorams ir kvar
tetams. Jį leis jaunas musų 
muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yra jau keliolika muzikos 
veikalėlių parašęs ir išleidęs at
skirais leidiniais. “Choro7 Re
pertuarą” gulima pas jį užsisa
kyti visiems metams už $2.00. 
O kurie užsisakys prieš Naujus 
Metus, tie gaus už $1.00. Adre
sas: A. Bačiulis, Box 16, S. Bos
ton, Mass.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Are.
Bylos visuose teismuose. ■— Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

2 ~ '• ’ ~ "****

(Apskelbimas)

J. P. WAITGHES
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 OFISASi
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; Švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius suduš. J

^ILSONS ”A. A. Olis |
ADVOKATAS

11 S.' La Salio St^ Room 2001
TeL Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0

Vakaru i m
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedfiią ir
Pitnyčioi. '

Tashioni
fek gDRAUGAI AMERIKIEČIAI!

Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie
tuvoje vienintėlj Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos laikraštį '

“SOCIALDEMOKRATAS”
Jį leidžia Lieįyivos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

metiy Uetuvoj gina, proletarų frontą.. .
“SOCIALDEMOKRATAS” išeina kas savaitė Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei (metų $1.20. Lietuvoj 

— per pusę pigiau.
Socialdemokratas”, Kaunas, Keistučio g-vė 40, b.

3235S. HalSttdSt JOHN KUCHIN6KAS
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 Dokupaentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoii* 
na Pinigus ant pirmo morgičiaūa 

lengvomis išlygomis.

Vien tik Lietuvių krautuve

NUPIRK

gamta už tai mažai 
kreditu.

Budai vartojami 
patentuotus vaistus
nėra pagirtini. Garsinti taip, 
kad iš menkų nesmagumų pa
daryti didžiausias ligas, pri
versti svioikus many Ii, kad jie 
yra sergantys, ir 
manyti, kad jie yi
siais ligoniais, vienhk kad pri
vertus 
ti sau 
girnas 
tuomi
vaistai šiandien 
T'ukstančiai dolerių kasmet yra 
gaišinami tokių žmonių, kurie 
tiki į tuos apgarsinimus. Aip- 
gursinmai, kurie žada išgydyti 
džiovą, ištraukia iš žmonių nuo 
$15,000,000 ilki $25,000,000 
kas mot, ir tai tik viena, iš li
gų, kurią patentuoti vaisiai ga
rantuoja išgydyti. [FILIS]

ADRESAS
1., l.ithuunra.

■’ JAUNIMĄ
užsisakyti sau ir savo giminėms # Lietuvoj vienintė-X Kviečiame

Geriau-tegu 
ikiau

I

ryto 
nes

uz- 
gar-

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

09 W. VVashiugtou St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 West 22 Street 
Telephone Roosevclt 9090

Namų Telefonas ( anai 1667

or

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 2223 S. Halsted St., Chieage 
Tel. Yordi 4681

valanda vakare. Nariai priimami nuo LS iki 
i\viu< i<» KO M.

t

=• Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
Maži kūdikiai neguli niekiioini sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jįjs, 
motinos.* Priiiurtkit juos rūpestingai, l’ridabokit, ka<l jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambluo—Kūdikių Geriausi DrunKU- 
Kūdikiai im-gsta ji. Jie net prašo daugiaus. .lis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

Hllllllllllllllllllillllllllllli

PRAKALBOS
-‘Dviejose vietose 

Seredoj, 31 d. (Gruodžio, 1924 
Atsibus

“ŽIEŽIRBA”
Išeina K.-^uno kas menuo.
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pu 

giau. ‘ t

ADRESAS’: “žiežirba”, Kaunas, Keistučio g-vė, 40; b. I 
uanian. ,

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ?

“Socialdemokrato”, platintojams 1925 m. 
duosime sekančias dovanas:

Typewriteri arba
rašomą mašinėlė

ant' įstos ir So. Donore SI.
Pradžia nuo 7:30 v. vak. (ant 3 lubų)
Ketverge, 1 d. Sausio, 1925’

Atsibus
Mildos Svet., 

3142 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Pradžia lygiai nuo 11:00 v. iš 
ir trauksis iki 2 vai. po pietų, 

bus du /2) išguldymai.
Visu,s prašom atsilankyti, nes 

girsite idomių dalyko. Kalbos 
:>us praimšus ir Evangelistas, J. 
I'luz.ikąuta.s iš New ) oi ko, N. Y

Rc'ugia ir kviečia T. B. S. 
įžanga dovanai KolckD), ir ia.
Ihllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

I. Kąs surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme
tinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” ir prisius už juos pi
nigus, gausi knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su 
paveikslais. • . k.

II. Kas surinks 6 naujus metinius skaitytojus (arba 12 pusme
tinių), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš tamsios praeities į 
šviesią ateit j” ir 2) “Stebuklai ir paslaptys”. 1

/ #
III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus tv.rba 10 pusme

tinių), gaus dovanai vieną minėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą' 
“žemės Istorija” (Lunkovjčiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.

IV. Kas surinks 3 naujus metiuio,s skaitytojus (arba 6 pusine- 
timus). gaut; 2 knygas; l) “Bolševizmas ar Socialdemokratija?” (O, 
Nuneriu), kainu I lit., 50 et. ir 2) “Kraujo' lašo kelionė” (kuinu ?. li
tu, 5W)'.

l'uomi padaryai dideli sihagumą 
pats sau, £avo gimdnima ir drau
gams au kuriais ausiraiintji ir 
greičiau

šia, parankiausia ir dalikatniauaia 
malinti* au lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angliukai 
lyti.

Gaunamoji

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SU 

Chicago, 19

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. W*«hi»fton St. Room 911 
Tek Central 6200

CicerA Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgepvrto Seredoj nuo 
6-8 v. v. S’ibatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
8236 8. Hahted St. T.Bog’ 6737

TEATRAS Į
irKoncertas

S. 0. S. ABBA ŠLIUBINE IŠKILME
Stato scenoje draugija Dr. V. Kudirkos

Nauju Metu Vakare, Sausiu 1 d., 1925 m
M. MELOM.il) SVETAINĖJE,

2212 W. 23rd Pkce

Apart veikalo bus koncertas susidedantis iš Laisvės Kan
klių Mišraus Choro vyrų Choro ir moterų, vadovaujant P. 
A. Kvedarui.

užganėdinti, po perstatymo bus šokiai prie Jo;
t t I s. i 9 1 / • 1 I k m ■

MELOM.il


Trečiadienis, Gr, 31, 1924 
................................. . —tOH—M*

[KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis. S|x>rto 

(los, 
vedą

Iš Dailės Kutelio veikimo 
gyvenimo

SLA. 212 k p. Dailės Ratelio

po pertrauktos iki po švenčių. 
Mat Batelio pamokos yra lai
komos miesto viešoj moksklo’j 
ir kuomet užsidarė mokyklos, 
tai ir Batelis turėjo tą patį 
padaryti ir pertraukti savo pa
mokas. Birmos po švenčių 
Batelio dainų repeticijos Įvyks 
antradieny, sausio 6 d., spor
te—sausio 7 d., o kanklininkų 
—sausio 8 d. Yra nutarta tuoj 
po Naujų Metų rengtis prie lo
šimo didelio muzikaliu veika
lo, todėl visi Batelio nariai ir 
narė?; bukite /pamokų vietoj 
Jefferson mokykloj.

Nors laikrašty vieta 
brangi, bet gal bus leista 
trumpai perbėgti Dailės

.yra 
nors

Rate
lio veikimą. Kaip viskas bai
giama šu senais molais, taip 
ir aš noriu perbėgti Batelio 
veikimą senaisiais metais. Ke- v

taipjau, ro- 
puikiai veikia, Tą darbą 
.1. Bružas ir SI. Kamins- 
Bet choras vieton progre- 
slovi ant vietos, ar vei-šuoli 

k i a u 
pačiu choro narių kaltė, bet 
greičiau mokytojo. Bet gal ir 
jis pas i taisys ir vėl pradės pro
gresuoti, 
•;kvriai.

kaip ir kili Batelio

ir nelaimeiLaimei 
mano ypatai tai jau tikrai ne
laimei) kokis tai Kenosbietis 
parašė “Naujienose” (No. 295) 
žinutę; kurioj tarp kitko pa
sakyta: “Choras pakliuvo j 

rankas, kuriu 
o kitas 

Nors mes juos 
choro užgimi- 
yisuomet sun
ka Iną, Im'I pa

“Choras 
senų kavalierių 
vienas mokytojauja, 
pirmininkauja, 
turim nuo pat 
mo, tečiaus jie 
kini vežė prieš 
Mumini vis šiaip taip užvilk
davo. Bet pasilraukus iš cho
ro gerb. J.. Macnoriui,* 
vi-ą tą sunkųjį darbą atlikda
vo, chore tuoj pasidarė didžiau
sia betvarkė, 
tvarkyti”.

šiai žinutei 
IK d. įvyksta

kuris

nes nėra kam

pasirodžius, gr. 
dainų pamokos. 

I Ateina ir tai laiku mokytojas 
nosha ir apielinkės lietuviams Viutelis ir su 
gerai yra žinoma, kad Dailės 
Choras jau daug yra nuveikęs 
ir palinksminęs kaip vietos taip 
ir apielinkių lietuvius. Dailės 
Choras tapo sutvertas spalio 
22 d., 1923 m. Bet spalio 6 d., 
1924 m. tapo padarytos krikš
tynos, — Dailės Choras tapo 
pervardytas j Dailės Batelį. Tai 
tapo padaryta todėl, kad be 
choro iš Kenosha lietuvių ta-

orkestras ir sporto mylėtojų 
būrelis, kurie susivienijo. To
dėl reikėjo duoti platesnės 
reikšmės vardą.

Pernai —1923 m. ir pradžioj 
1924 m. Dailės Choras yra 
daug nuveikęs. Nors visuomet 
pradižia yra sunki, bet visi dai
lę ir muziką mylintys lietu- 
viai-aites dirbom kiek pajie- 
gėm ir susilaukėm gerų pasek
mių. Dar nesenai buvo sureng
tas Dailės Batelio koncertas 
(būtent lapkr. 23 d.), kuris- 
davė gražaus pelno Katei iii i. j
Mat Kenosha ir apielinkės lie

tuviai prijaučiu Batelio vei
kimui, nes. Batelis visuomet 
susirinkusią publiką patenki
na. Bet gi pastarajame kon
certe choras neatliko to, ko’ 
publika 
dėt paties choro kaltės), 
pirmu kartu 
orkestras, kuris pilnai paten
kino publiką. Orkestrą mokina 
ir veda g. F. Basčius; jam 
tame prigelbsti p-ia Baščienė, 
p.p. Beniai, p.p. Kelpšai, T. Je- 
linevskis ir k. Jie labai pagel
bėjo p. Basčiui išlavinti kitus 
orkestros narius, žodžiu sa
kant, muzikos skyrius puikiai 
atlieka savo uždavinį. €

didele ener
gija mokina dainuoti (kad jis 
taip visuomet mokintų, tai bu
tu gerų pasekmių). Bet pasi
baigus pamokoms jis pasipra
šė balso ir pradeda šaukti, kad 
buk korespondentai ardą cho
rą. Jis įtaria mane, kad buk 
aš tą žinutę rašęs ir sušunka: 
“Mes turime apsivalyti nuo 
tokių ypatų ir vyti juos iš 
choro”. Nesijausdamas rašęs 
tą žinutę, jaučiaus tuo įtarimu 
užgautas ir prašiau ger. Nau
jienų Bedakcijos* pasakyti, ar 
tikrai mano buvo ta žinutė ra-

.uniiMSUines

Bet gi pastarajame 
neatliko to, 

tikėjosi (nors ir ne
Bet 

pasirodė stygų

Trumpas ir tiesus kelias

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe
“RESOLCTE” — “RELIANCE” 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža I, II ir III klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai <TCLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THURIN- 
GIA”, "WESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai dėl III klesos pasa- 
žierių.

Svetimšaliai gryždami j 12 me
nesių Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos .

Lnited American Lines 
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL. 
arba autorizuoti agentai.

Laimingu Nauju 
Metu!

Sveikindami su Naujais Metais, mes visiems ir 
kiekvienam širdingai velijame visko to kas sudaro 
laimę, o tuo pačiu geriausios kloties visame!

Gerbūvis yra laimės pagrindu, o todėl mes kiek
vienam tarnaujame gerbūvio įsigyjime.

kanka yra tiesiausis kelias į gerbūvį. Dėk į sa
vo bankinę sąskaitą dalį savo uždarbio nuolatai, o 
nepasijusi kaip turėsi stambią sumą sutaupintų 
pinigus.

Geriausia vieta pinigams taupinti, tai stambus 
ir puikus Lietuvių Bankas.________ ' _____ ____

Universal State Bank
3252 So. Halsted St

■ A , .
m imi i Tiimn i

■

Šyta (Minėtą žinutę rašė ne 
p. J. Marcinkevičius-—Red.) Tiv 
gul p. -Vaitelis žinos, kad ne 
tinka, gerai nežinant, kitus j- 
tarinėli; lai būna tada lik 
pkitkas, o plelkomis užsiimti 
vyrams nedera.

Gal ir reikėtų .Kenoshietis 
barti, jei i jo žinutė butų ne
teisinga. Bet išfikrųjų žinutė 
pilnai alatinka ti’k.renylM'i ir 
mokytojui vieton pikti ant ra
šytojo, reikėtų pirmiausia sa
vo paklaidas pataisyti. O' tada 
ir korespondentai neturės ko 
bloga rašyti ir rašys tada, vien 
gerą. O mokytojas tų pakini 
<lų turi labai daug.

(l ii k 11 s ią da I į k ouvsponden- 
cijos', kuri kalba apie santy
kius tarp choro ir mokytojaus, 
apleidžiame. Tai yra vidurinis 
choro reikalas, kuris gali būti 
išrištas be laikraščio pagelbos; 
be to jis įgali iššaukti ilgą ir 
bereikalingą polemikų laikraš- 
ty.—Bed.).

A,š tikiu, kad visos klaidos 
bus pataisytos ateinančia.i's 
1925 m. ir choras vėl augs, stip
rės ir (progresuos.

Dailės Bal. gero velijantis 
Korespondentas J. Martin 

(Marcinkus).

pąjįmip, CKw>, ni
I i .......   imi ii m l

t
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SIAUBĘS
—i:wy. ; » ” ’i . i

ATEIKIT
PAS MUS
Jei Jus norite pradėti taupymų 
sąskaitą arba dėl saugių i n vest 
mentų savo taupyftiftms.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- 
perčių.

Pasiuntimui pinigų į Europą.
ATEIKIT 

Iš 
VAKARŲ

rirrrrrrmTtT
ZELL SPECIALIAI

Geriausios rūšies flfl
Overkautai

ZELL CLOTHING CO.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nekėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

♦

Saugus Bankas j 
kurį galit depozi- 
loti savo pinigus

Nusipirkti laivakortę.

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra musų problema. •

TODĖL ATEIKITE
Į banką pripažintą visoje šalyje

x thė

Kaspar American 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS’ 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

. ATEIKIT 
Iš

PIETŲ

VISIEMS MUSU KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS 
LINKIM LAIMINGU NAUJU METU.

Mes užlaikome didžiausį sandėli Plumbingų ir 
apšildymo namu reikmenų.

2112-22 So. State Street

ATEIKIT 
IA 

RYTU

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas ........... ........

Pinigų prisiūnčiu $

.............. Apskritis ........

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas.................................

Adresas

50 
100 
200 
300
400 
500

(jei nori

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

Litų kursaš siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 2t.00v
. 31.25
. 41.50
. 51.75

Telegramų 
........ * $6.25 
....... . 11.25 
........ 21.50 
....... 31.75 
....... 42.00 
.... . 52.25

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
5000 litų

Paštu 
$62.00 

. 72.25 

. 82.50 

. 92.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
.— $62.50 
........ 72.75 
. ...... 83.00 
.......  98.25 
......  108.50 
......  514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

MIS. MIGHNIEVIGZ - VITKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas SI gat
Tel. Tards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pannsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuosa. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkite o ra> 
aite pagelbą.

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

Tel. Blvd. 3138 
d 4. Woitkewic?

BANIS 
AKUšERKA

SSTuriu patyrinu* 
tįflPasekmingai pa- 

^tarnauju mote- 
jk'/Jrims prie gimdy
mu amo kiekviename 

"atsitikime. Tei- 
^w'*kiu Apatišką pri

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herz>man per
sikėlė nuo .3410 So. Halsted St. I

3235 S. Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
a&aroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJO8-
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų 4r vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 162B W. 
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Cara’
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 41M
Telefonai!

Phone Boulevard 7589
»

Dr. William Blanchard,
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto )\

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

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th St„ 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

, Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaukiu. Gydo Įkerai Slapumo lipras.

1046 MUwaukee Avė., kamp. NobJe St. 

Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3996. Res. Keystone 4130.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai korių vardai čia 

padėti, yra pasirjžf tar
nauti lietuviams.

Namų telefonais Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

TeL Kenwood 5107 ....
Valandoa: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3308 So. Morgan St., 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Chicago.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Weeter» A v s, 
Tel . Lafayctte 4144

3235 S. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovoe

Moteriškų, Vyriškų hŲ 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 IM 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po plot.
Telefonas Midway 2889

Telephone Varde 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso- Valandos: nuo 10 iki 12 die
nia, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. NedShomda nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. JM. J. SHERMAN 
Specialistas moterų - ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, auo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomie nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698
' Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8108 So. Halsted 8L, Ciucage 

arti 81«t Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasiteraek 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optometrist
Boulevard 6487

|!IbM|ML 4649 S. Ashland Avė.
Kampai 47-toa ant t 

lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metod | 

X-Kay Spinduliai

Ofisas 1890 So. Ashland Are. art 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Caaa) 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-771G

Dr. J. W. Beaudette
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The Lithuanian Daily News 
Publiahed Daily Except Sunday 
hy The Lithuanian Newš Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS______
1739 South Halsted Street 

•Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per ■copy.
. Entered as Second Class Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu: 1

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ..................   4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ......_____  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ......  —......  3c
Savaitei ......................   18c
Mėnesiui .............  —. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..«»....................— $7.00
Pusei metų .....    3.50
Trims mėnesiams ----    1.75
Dviem ^nėesiam   1.25
Vienam mėnesiui .......................... '

Lietuvon ir kitur užsieniuos®: » 
(Atpiginta)

Metams ................................  $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ..........—........  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
■ ■ i ■ ■■ JI—H »

*- ę ; t. į ■ - a

ir pokarinė suirutė buvo lai
kinai pakriku, šiemet jau 
atsigriebė ir laimėjo visą ei
lę nepaprastų pergalių. Be 
ginklo ir kraujo liejimo 
jiems pavyko paimti į savo 
rankas valdžią didžiausioje 
pasaulio imperijoje — Bri
tanijoje, ir per dešimtį mė
nesių savo veikimo ta val
džia neapsakomai daug pri
sidėjo prie pasaulio taikos 
sustiprinimo ir darbo žmo
nių dvasios atgaivinimo vi
sose šalyje. Darbininkų 
valdžios per šiuos metus su
sidarė taip pat ir Danijoje, 
Švedijoje, Meksikoje ir ke- 
letoje Australijos valstybių. 
Ačių organizuotųjų darbi
ninkų paramai laikosi radi- 
kalinė valdžia Francijoje ir 
respublikoniškoji valdžia 
Vokietijoje.

Nuo didžiojo1 karo iki šių
metų pas daugelį žmonių dar tiktai menka dalis to, 

_ galėjo būt abejonė apie tai, už ką jie kovoja. Bet visgi 
po. kurią vėliava eis ateity- yra aišku, kad žmonija jau 
je organizuotųjų darbiniu- vėl eina priekyn, o ne atgal, 
kų masės — po socializmo ar Todėl naują viltį tesuteikia 
po bolševizmo vėliava, l_______________ ______ „ -
metai tas abejones išblaškė. Naujais Metais!

Niekuomet per visą savo ^y~ 130,000. —- Taigi šiemet importo 1921 ir 1922 m. nusileisti. Dau- 
vavinifl hnteovikiškną čko- perieklius mažesnis negu pernai, gumoje jų uždarbis buvo suma- vavirnį ooiseviKisKab \ko &kaitling 142. žimns 25%> atskirais atvejais
munistiŠKas) judėjimas ne- < —
turėjo dek daug smūgių ir 165X50.000 kr.' 
nusivylimų. Jisai neužka
riavo nė vienos naujos pozi- rio padėtis ėmė žymiai keistis ge bdrv.’ų ir darbininkų sutartis 
cijos darbininkų, eilėse, tuo resnžn pusėn. liepos mėn. pre- RepUmentami 3 mėn. prieš ji

W rl k 11 kybos balansas buvo aktyvus ir buvo iš darbdavių puses atsaky- 
tarpu Kati daugybę senųjų (jaVŽ 2 eksporto pertek- ta. Jie yra nusistatę nuo Naujų 
sayo pozicijų jam teko pra- liaus, o .rugpiučio jau net 12 mil. Metų jų uždarbį dar sumažinti, 
kišti. Jo pasekėjai ėmė at- kr. 
simesti nuo jo masėmis. 
Tuo gi pačiu laiku socializ
mo šalininkai darbininkų 
klasėje ne tiktai nėjo silp
nyn, bet nuolatos vis augo ir 
augo. Visi aukščiaus minė
tieji darbininkų klasės lai
mėjimai per šiuos metus ta
po pasiekti, vadovaujant so
cialistams.

Taigi, taikos, demokratę met duoda tik 600 kilogramų, 
jos ir socializmo kovotojams 
yra kuo pasidžiaugti, pa
žvelgus į pragyventuosius 
metus. Tiesa, laimėta tapo

ji buvo net ligi 50%. Nežymiai vyko 
sumažinimas ir toliau. Gruodžio 

Ypatingai nuoi šių metų vidų- m. 31 d. baigiasi kolektyvė dar-

330.000 kr., o pernai

Oonan Doyle

Margoji Dėžė
Laisvai vertė A. S-g.

Senieji Metai

Darbininkai prieš tolimesni jų
Bet, kad ir kiti mėnesiai paro- uždarbio mažinimą yra griežtai 

dytų aktyvumo kilimą, sunku nusistatę. Nurodinėdami j tai. 
tikėši. Javų derlius šiemet, šve- kad butų nuomos nekrinta, o ai
dų statistikos terminologija, virkščiai rodo tendenciją kilti, 
blogesnis, negu vidutines. Blogo 
snis ret negu pernai įlietų. Ypa
tingai pietvakarių Švedijoj. Va- 
stergotland ir D alsi and, po Ska- 
ne Švedijos geriausių žemdirby
stės provincijų. Ten vra vietų,
J<ur kviečiai, pernai davę iš 1 he- <iai mano, nuo Naujų Metų rel
ikto) 3000 kilogramų grudų, šie- kalauti uždarbio pakėlimo.
’ i 1 T j i

Kad maisto kainos nuolat kyla, 
bendras pragyvenimo indeksas 
pačios valdžios statistikos davi 
niais rugsėjo mėnesy pakilo vi
sais trimis nuošimčiais nuo 171 
igi 174. Darbininkai atviiikš-

(Tęalnye)

Viename kampe buvo data: 
“1606”, o kitame baltas popie
rėlis su parašu anglų kalba: 
‘Prašoma nieku budu neatida- 
fineli dėžės”. Toji pat pastaba 
matėsi ispanų kalba ir apačioj 
dėžes. Dėžės užraktas buvo 
gana painus ir’sųpkus atida
ryti; neprieinamas nč vienam 
jūreiviui, ir ant jo buvo kaž 
koks lotynų kalba posakis.

Vos tik užbaigiau savo tyri
mą, antrąja valtimi atplaukė 
karininkas Armstrongas ir mes 
ėmėme gabenti į valtį įvairius 
daiktus. \

Kai valtis buvo kupina, aš 
nusiunčiau ją į laivą; paskui 
Allardas, aš ir dailidė: paėmė
me. margąją dėžę, atnešėme 
valtin ir padėjome taip, 'kad 
valtis išlaikyti lygsvarą: dĮežlį 
buvo tokia sunki, kad valtis 
nieku budu nebūtų kėlusi, jei 
mes butume padėję kuriame 
nors jos gale. O numirėlį pali
kome ten pat, kur jį buvome 
radę.

Mano padėjėjai buvo tos nuo
monės

AšGalimas daiktas, kad tas dide 
hs konfliktas, kuris išsiplėtęs 
galėtų apimti apie 200.000 dar*- 
OipJnkų, bus išvengtas. Rasti 
Kompromisui ir susitaikinti yra 
vis’ trys mėnesiai laiko. Ir dide- 
liausiuose konfliktuose moka 
švedai šaltai ir ramiai galvoti 
Švedijos darbininkai, mokėdami 
savo reikalus rimtai apginti, mo
ka drauge įvertinti ir bendrą 
šalies padėtį ir jos bendrus rei 
kali s. Tai yr-i disciplinuota ir 
kultūringa darbo armija.

našiai dirbo, ir kas- nors užklu
po,—tariau.

—Kai dėl ano įvykio —nie
ko pasakyti negaliu, bet aš įsi
tikinęs,. kad man dėžę atidary
ti pasiseks. Čia spintelėje yra 
atsuktukas. Palaikykite lem
pą,* Allardai, o aš akimirksniu 
viską padarysiu.
, —Palaukite, — įsikišau ir 
aš, nes jisai pasilenkė prie už
rakto žingeidumu ir godumu 
blizgančiomis akimis,
nesuprantu, kam čia skubėti.

Tamsta skaitei šį užrašą? 
Juo įspėjama dėžės nedarineti. 
Ar reiškia ką nors ši pastaba, 
ar nieko nereiškia, bet aš kaž 
kodėl linkęs jos paklausyti. Be 
to, jeigu tenai yra kas nors, 
tai tas ir paliks; brangenybės 
nenustos savo vertės, ar tai ją 
čia atidarysi, ar savininko bu
te.

Karininkas, matyti, liko ne
patenkintas mano sprendimu.

—Tiesa, pone, tamsta labai 
pasitikimas, — šj^ptelėjo plono
mis lupomis karinikas. — Bet 
jeigu šis turtas išsprūs iš mu-

kad įgulai apleidžiant sų rankų, mes galime netekti 
šis vyrukas buvo dar savo teisių į jį. Bet...- 

pasilikęs plėšimo tikslais ir —Gana, ponas Armstronge
kapitonas, norėdamas palaikyti perkirtau jį. Tamsta gali
drausmę, nužudė ji kirviu ar būti tikras, kad tamstos teisės

šiemetinis derlius.
Derliaus metais skaitant, nuo 

rudens lig rudens, 1922-1923 m. 
importuota į Švediją javų už 60 
mil. kr. o 1923-1924 m. — už 89 
mil. kr. Ateinančių metų javų 
importas turės žymiai peršokti 
100 mil. ki. skaičių, nes šiemet 
neužderėjo ne vien rugiai, bet ir 
bulvės, gal, veik žymiausias šve- 

Šie kiekvienam sveikinimas: Su dų maisto produktas.
Miško, geležies ir celulozos 

eksportui perspektyvos. ♦
Švedijos apdirbtų medžių eks

portui irgi jokios perspektyvos.
i Anksčiau Švedijos tos medžiagos 
eksportas į Angliją sudarydavo 
[vidutiniškai-24% viso Anglijos 
medžių importo, o dabar tas nuo 
šimtis nukrito ligi 19%. Tuo tar 
pu Lenkijos medžio eksportas i 
Angliją buvo triskart didesnis ir 
pasiekė 13%.

Tiesa, švedai, lygiai kaip ir 
suomiai, medžiui pasaulinėje 
rinkoje pradedant' pigti, visuo
met sulaiko*tyčia tos medžiagos 
eksportą. Bet štai ta atpigimo 
tendencija pradeda rodytis pa

laukti 
, kad

1924-ji metai paliks gana 
stambią žymę pasaulio isto
rijoje. Jie buvo, taip ..sa
kant, “persilaužymo metai”.

Per tuos metus įvyko ga
lutinas persilaužymas Euro
poje nuo karo prie taikos. 
Londono konferencijoje di-

\5dzi0si0s pasaulio valstybės 
šiaip-taip išsprendė Vokie-,
tijos reparaciją klausimą, ekonominė padėtis. Švedija len-

Švedijos Ekonominė
Padėtis

Apie’ Švedijos ekonominę pa- diržus nuo ratų ir uždaryti du- 
dėtį’Fjjj. laikrašty “Lietuva” ' i--1-
šo šokamai:1

ris. Išaugo daugiau kaip 70 tūk
stančių nerami bedarbių armija 

i į kurią bolševikai, žinoma, su- 
1 skubo siųsti gerai apmokamus a: 
gitatorius

Ekonominė lygsvara.
Ne vien Švedijos finansai ge gitatorius Tačiaus neblogi ša- 

resni, neg jos kaimynių Norve- lies finansai leido valstybei imtis 
gijoj ir Danijos, bet ir bendra darbininkų gelbėjimui priemo-

■ nių. Tą darbo išalkus' armija sto^į, ir tuomet ilgiau.
dėl kurio visa Europa buvo gviau pergyveno karo metu kri. sunaudota keliams taisyti, nau- sunku. Nors švedai tikisi 

švedai ne tiek buvo įsikibę jiems tiesti, tiltams statyti, mie- jie savo prekių aukštą kokybę
konikiiruoti ir

karo padėtyje per keletą me
tų po didžiojo karo pabai
gos.

Pasaulio taikos sustipri? 
nimui, tais metais Tautų 
Sąjunga padarė nutarimą, 
kad nesutikimus tarpe val
stybių turi ateityje rišti ne 
ginklais, bet arbitracija.

galės pagaliau 
lenkus ir kitus.

Ne šviesesni padėtis ir gele
žies rinkoje. Tai antras Švedijos 
didžiųjų eksporto produktų. Ka
ro metu aukštai pakilę geležies 
kainos paskatino Švedijoj tos 

Nuo pernai metų apie nedar- pramonės dar didesnį, praplėti- 
iataiga, Landmandsbanken, bą jau nekalbama. Du trys tuk- Jon įdėta nemažai kapitalo, 

stančiai bedarbių “veik norma
lus daiktas.”

Bankų kontrolė.
N.)rs nevienodas ir nelygus..

O jei ir iro, tai tik ma .kėta 230 milijonų kronų. Ne- 
aitant ką atskirų miestų vai-

zį.
į tų metų viliojančią spekuliaci- stų dalims perplanuoti ir kitiems 
ją. Užtat laikui pasikeitus ne viešiems darbams. Per pustre- 
tiek suiro čia bankų ir prekybos čių sunkiausių krizio metų išmo- 
firmų.
žesnės įstaigos. Gešefto metu 
gimusios, su juo išbujojusios ir djrbes turėjo išmokėti už miestų 
su juo nunykusios. Danijoj žiu- naudai atliktus viešus darbus, 
go net šalies stipriausia finansi
nė 

‘drauge rimtai sukrėtusi visą ša-
Šitie taikos laimėjimai bu- lies padėtį, 

vo pasiekti ačiū tam, kad 
daugelyje šalių sustiprėjo! 
demokratijos jėgos, kurios 
pradėjo imti viršų ant reak
cijos ir militarizmo. Angli- tykiai, 
joje tas demokratijos stiprė- kių ir stambesnių .streikų, kurie krisdamas, 
jimas davė galimybės atsi- ne V1^n er5Siną, bet ir trukdo ša- ga šalis^ 
stoti prie valdžios vairo dar-
DininKams. r rancijoje demo- metajs didesnei Maskvos įtakai na inio bankų malonės. Bankai 
kratija nuvertė nacionalis- darbininkai vis dažniau griebia- finansuoja pastaraisiais metais 
tų viešpatavimą. Vokietijoje si ir sabotažo to “pasaulinės re- 
demokratija sugebėjo at- v°lkicijos geriausio įrankio.” Be 
remti monarchizmo ir bol- ^rvegija kasmet nustoja po 

sevizmo atakas prieš tespu- ^nįy gėralų vartojimo uždraudi- 
bliką. Net fašistinėje Itali- mą. Alus ir vynas Norvegijoj 
joje demokratija šiemet tiek nedrausti.
atsigavo, kad prispyrė dik- Geriausiai matyti Jinansinis

skirtumas tai*p šių trijų šalių,

Bet dabartinis geležies ■ ekspor
tas nepasiekia net ir pusės tiek, 
kiek būdavo paprastai ekšportuo 
jaina prieš karą.

Švedijos ceculozai žymiai ge- 
Švedijoj taip pat kiek rames- bet pramonės ir prekybos pa- sekasi. Jos kainos kyla, šių 

ni darbininko ir darbdavio sau- sveikimas žymus. Jis vyksta metų 8 mėn. eksportas pervirši-
Nėr tų amžinų, smul- labai pamažu, kai kur atgal at 
„i---- i.—• _ Švedija moderniu-

, todėl čia prekybos ir 
lies pramonę ir prekybą. O Nor- pramonės vystymąsis a: stovėji- 
vegijoj, įsirausus pastaraisiais mas vietoje, be galo daug parei-

Santykiai darbdavių su 
darbininkais.

jo dviem šimtais tūkstančių to
nų visų pernai metų eksportai. 
Per 8 mėn. pernai išvežta ui 
171,870,000 kr., o šiemet tą pat 
laik i už 20,201,580.000 kr. *

Taip pat žymiai kyla eksportas 
___ v__ .____________ ____v geležies rudies, ūkio mašinų, mo- 
net savo nuolatinius ir, rodos, torų, garvežių'ir laivų.... šitose
patikimus kredito naudotojus la- eksporto srityse į 
bai atsargiai ir šykščiai. Ainkš- svyruoja nuo 30 lig 50% 
čiau būdavo, net užsienių ban
kai nebijodavo įtikėti savo kapi
talu, o dabar tas pasitikėjimas 
visai m/inimalis. Tas bankų nu
sistatymas1 ir savo ir užsienio1 
kredito naudotojų atžvdgiu pa- bendrai padėtis gerėja.

palyginus jų pinigų kuisą. Par 'io n i^ne tiek nuo jų pačių, kiektatorišką valdžią daryti vis
« . . « . . . 4/CSJ. ' ---- ---------------------- -

naujų ir naujų koncesijų vi- pirmais karo metais jų valiutos 11119 valstybes bankų inspekcijos, 
suomenei. (buvo lygios, o dabar moka šve- ji tikrai smarki. Atydžiai se-

Praside^ant 1924 metams, das už 100 danų kr. jau 64 šv. ka ir revizuoja kiekvieno atski- 
politinėje įvairių šalių spau
doje dar buvo piečiai disku- 
suojama klausimas, kam 
priklauso ateitis ,— demo
kratijai ar josios priešams.. 
šiandie tas klausimas yra 
faktinai išspręstas. Visi 
v , . ... , y vi vcuiuva p'.7i>vxuvja
žmones i ivilizįlotame pašau- impO^ąf užtat trukdo ji ekspor- 
lyje, išskiriant galutinai nu- tui. 
sibolševikavusias 
davatkėlės, dabar yra įsiti
kinę, kad tiktai demokrati
joje yra žmonijos ^progreso 
užtikrinimas. x

Šie metai tečiaųs parodė 
ir tai, kad tvirčiausioji ir is- 
tikimiausioji demokratijos 
>a jėga randasi organizuo
ji v ^darbininkų klasėje

kr., c, už IOjCT*noivegų kronų tik 
52 šv. kr. Kurso skirtumais ypa
tingai padidėjo nuo pavasario, 
švedams paleidus savo auksą 
laisvėn apyvarton.

-Valiutos pastovimo įtaka 
eksportui.

Jei aukšta valiuta proteguoja

pagerėjimas 
/o.

Bendra vidaus politinės ir 
ekonominės padėties 

♦ tendencija.
Nors ir labai nelygiai, bet 

Prade
danti įsigyventi stabilizacija 
Europoj įkvėpia ir švedams dau
giau pasitikėjimo savo pramone 
ir prekyba. Praėję riksdago rin
kimai nedavė socialdemokra
tams jų laukiamojo niojoriteto, 
taigi atpuola ji- iš tos pusės bai- 

eKonomlnių 
kurie tuoj pra- 

Gal to- džh?j, sudjumstų įėjiui ramidn

Mokyklą lankančiu vai 
ky priežiūra

atša-Mokyklos dienos atneša 
komybę motinoms ir tėvams ir kuo nors kilu sunkiu daiktu. ) į jį liks nepaliestos, bet šį va- 
lygiai vaikams ir jų mokyto-j Šitoks manymas atrodė tei- karą aš dėžes atidaryti neno- 
jams. Taip kaip biznyje^ser- singesnis r ™." 
gauti* vyras ar moteris negu- bet manęs jisai neįtikino.
Ii dirbti gerai, taip ir mokyk-j
loję vaikas, kuris ;iėra tvirtas to užmuštojo braziliečio 
ir sveikas, niekuomet negalės vio likimą teko, mums 
žengti pirmyn. Vaikai ir mer- pinti į tą ilgą sąrašą, 

puikiai žino kiekvienas 
vis.

Sunkiąją dėžę virvėmis už- eitis ją varste nuo seno Terra- 
traukėme ant laivo ir keturi Firmos gubernatoriaus laiku, 
jūreiviai nunešė ją į kajutę,! Armstrongas numetė atsuk- 
kame ir padėjo tarp spintelės^ukd nuo stalo ir patraukė pc- 
ir stalo. Tenai ji paliko ir čiais. 
mums vakarieniaujant. Po va
karienes,

gailės, kurių tėvai auklėja su 
sveikais papročiais, tik jie te
galės turėti1 aukščiausius laips
nius moksle.

Ant molinų puola atsakomy
bė apsaugoti mažus vaikus nuo 
visų ligų. Apsisaugojant ir 
tėmijant visus pinnuŲnius 
penktus, motiiiįą gali daug pri- 
gclbėti sulaik 
vadinamų 
greit pasi.rod 
pradeda mokfyklhs lankyli.

Ką tai reišk ^‘apsisaugoti?”
Yra keturi atarimai, kurių

kiekviena molina turi Jaiky-

negu kokie nors kiti, riu.
j —Juk ir patsai parašos ro- 

Bct jura slėpinių kupina ir do, kad šią dėžę matė europic- 
jurei- čia i, — .įsikišo A lordas. —Jci- 
patal- gu ši dėžė skirta brangcuy- 

kurį bems, tai dar nereiškia, kad 
jurei- štai dabar ji brangenybių ku-

• įpina. Nemažas žmonių skai«j

— Kaip norite, larė jis. Bet 
grogą gurkšnodami,1 aš pastebėjau, kad visą vakarą, 

visų taip aš su savo padėjėjais, pradėjo- mums apie įvairius dalykus be
rne dalintis dienos įspūdžiais. 1 kalbant, jisai metė žvilgsnius į 

Penas Armstrongas buvo 
aukštas, liesas; geras jurinin
kas, bet pasižymėjęs savo šykš
tumu ir 

Musų 
nerimo, 
godumu 
kia dalis atlyginimo už važmos 
išgelbėjimą teks kiekvienam.
‘—Ponas Barklėjau, jeigu 

raštelyje sakoma, kad rastieji 
daiktai didelė retenybe, tai 

1 nuo jūsų prigulės paskirti kal-
dčvėti drabužius pri- bamąjį atlyginimą. Tamsta nc-
orui. Turi turėti gali įsivaizduoti, kaip brangiai

kolek-

iri
ligų, kurios 

kuomet vaikai

pavalgyti ge- 
pricš išėjimų

troškimu garbės.
radinys sukėlė jame 
ir jisai degančiomis 
akimis skaičiavo, ko

gerai

būti duodama 
valgyti, kad 

nesukramtyto

1. Vaikai turi 
rusi pusryčius 
mokyklon.

2. Jiems turi 
užtektinai įtaiko 
nęnurytų 
valgio.

3. Turi 
taikintus
“kaliošus”, kuomet lija ir tam moka visoki turtuoliai, 
tikrą apsiautą apsisaugojimui ei jų rinkėjai; tūkstantis svarą 
nuo lietaus, lygiai kap šiltą jiems liktai menkniekis. Man 
apsiautą, kuomet šalia.

1. Turi užtektinai anksti ei- minti šią musą kelionę.
t į miegoti, kad gautų dešimt Aš nemanau taip, - la- 
vaiandų mi^go. A Iriau. Kiek pastebėjau, ras-

Beveik viras vaikų ligas ga- lieji daiktai nedaug kuo ski
limu tuojaus palėmyti, jei tik riasi nuo kitų Pietų Amerikos 
motina tėmys “pirmus ženk- retenybių, 
lūs”. Beveik visi vaikai pa- — 
rodo vieną ar daugiau ženklų, kybiniaisi laikai 
žemiau pažymėtų, ir įnrr-būti kelionių, ir ne karto neteko pa-

lietaus, lygiai menkniekis.
| rodosi, turėtume kuo

Man 
prisk

—Na, ponuli, aš atlikau pre- 
ais keturioliką

dažę, degdamas tuo pat godu
mu.

Dabar aš priėjau los pasako
jimo dalies, kurią prisiminus 
šiurpas nukrato.

Apie vyriausiąją kajutę bu
vo kambariai karininkams, bet 
manasai buvo toliausiai visų, 
gale nedidelio koridoriaus į 
bendrąją kajutę. Man budeli 
neteko, — jei tik ypatingais at
vejais mano trys pagelbinin- 
kai budėjimą buvo pasidalinę 
tarp savęs. Armstrongas budė
jo antruoju, ir jį pakeisdavo 
Allardas. Aš buvau labai bud
rus ir nubusdavau labai greit; 
užtekdavo 
petį.

Auštant 
rodis rodė 
met aš pašokau: visai nubudau 
ir buvo įtemptas 
mano nervas, 
koks garsas, paskui 
čerškimas ir galų gale žmo
gaus riksmas, kuris dar tebe
skambėjo mano ausyse. Sėdė
jau ir klausiausi, bet aplink 
buvo ramu. Negalėjo sapne 
man pasigirsti lasai riksmas, 
nes jo atgarsis dar tebeskam-

tik ranka paliesti

aš nubudau. Luik- 
pusę penktos, kuo-

, kiekvienas 
Tai buvo kaž- 

kažkoks

reikia matyli ką.nors panašaus į tą 
dėžę .Ji tokia, kokia matome, 

► verta ištisos kruvoją pinigų. O 
pakilnojus ji tokia sunki, kad 
viduje, matomai, yra kas nors 
brangaus. Ar temsta nieko bo kažkur visai arti manęs. Aš 
neturėsi prieš, jeigu ją atida- pašokau iš lovos, ir užsimetęs 
rylume ir pasižiūrėtame?

laikomi namie ir žinią 
mokyklai, duoti. 

Pirmi ženklai: 
L Išbėrimais.
2. Skaudanti Gergle.
3. Smarkus kosulys.
1. Karštis.
5. Vėmimus.
6. Raudonoj ir ašarotos akys.

7 V. R '
■Ką motina gali daryli, kad gadinsi visa gali būti, — pašte- matėsi raudonu 

neleidus tiems simptomams plė-i bėjo Allardas.
tolis.

1. Pašauki i gį
met skaudu gerklę. Nieko nc-j užrakto, 
laukti.

2. Neprileisti kitų vaikų prje tyl, — tarė jisai, 
to, kuriam gwklė' skauda, žbr turėčiau smailų peilį arba kal-

( aš mėginčiau ją ulidaryli, 
tikiu, kad dčže nesugeslų.

Nugirdus minint smailų, kie- 
tavo vaikas turi bent vieną iš ta peilį, aš atsiminiau mgyvąjj 
vjrš minėtų įsiinptomip

■[FUSj.

ro banko veikimą. Įsikiša į kiek
vieno banko reikalus mažiausiai 
kas trečias mėnuo. Ir štai drau
džia jam daryti tai vieną, tai ki- mė kokių socialiai 
tą. Švedijos privačiai bankai ne eksperimentų, 
tokie laisvi kaip kitur. i 
dėl rečiau dato nuostolius ir sau 
ir savo šaliai. *

Tačiau nuo šių metų pradžios, 
bendrai padėčiai gerėjant, pa
stebėta ir didesnė kredito laisvė, 
jo daugiau “atsirado.”

Bendras eksporto innporto au
gimus ir užsienių prekybos 

balansas.

vągon, darbą.

Darbininkų athginhuo 
klausimas.

Bet,., naujų 1925 pradžia 
pradeda švedams atrodyti dide
liu klausimu. Švedijos didžiosios 
ir smulkesnės pramonės darb
daviai jau senai norėjo įtikintu 
darbininkus, kad jų didelis dar- 

pernykščiais oo.mokesnijsipabranginau Švę^i 
leži.-’s liejyklos, mašinų dirbtu metais šiemet matyti didesnis jos prekes sutrukdo jų; ekspbr- 

g-yvumas eksporte ir importe. W tai išŽaukfe ir nedarbą 
Per pirmuosius šių metų aš tuo- ralyje. Darbininkui puviekę ka
ilis mėnesius įvežta į šalį prekių »<i metu aukštų algų, jokiu bu- 
už 900,4b0.CČ0 kr. Pernai tuo du nuo jų nenorėjo atsisakyti, 
pat metu už 836,840,000. Išvęž-| Tuėiatr betidru stagnacija 
ta uz 758.110.000. PeiTiai 671.- clicelis nedarbas privertė

—Jeigu tamsta ją atidalysi, aš nepastebėjau
tai gal nepagądinsi, o gal ir pa-

Ir pirmaisiais po karo me- 
Maskvos tais, suslugus daugelio šalių va

liutoms, omus slysti net frankui 
ir sterlingui, Švedijos pramonėj, 
ypatingai apdirbtų medžių ir ge
ležies eksportui, susidarė rimtų 
ir grasinančių sunkenybių. Ge

ves ėmė dirbti tik tris dienas 
per savaitę jau su aukščiau žy 
tniai sumažintu darbininkų skai
čium. Lentpjūvėmis ir celulozos 
dirbtuvėms buvo dar blogiau,

kuriuos karas, D;'u gelis jų turėjo visai numesti
ir

juoa

—Armstrongas pritūpė šule
ydytoją, kuo- dėžės, ir jo nosis vos nesiekė galu gale

tu rii kokį išbėrimą. I l<
3. Nepriimti jokių svečių ii 

(ypi'ič vaikų) į savo namą, jei

—Ąžuolo medis ir iscnas, mu- 
Jeign aš

! įuriibnką apleistame laive.
-Man rodosi, kad ir tas pa-

rubą, išėjau kajulėn. Iš karto 
tenaT nieku 

nepaprasto. Prieblandoje vos 
dengtas sta

las, šešetas kėdžių ant ratelių, 
spinlos. kabąs borometras ir 

margoji dėžė.
Aš pasukau eiti viršun laivo 

ir paklausti antrojo pagelbįuin- 
ko, ar negirdėjo jisai kokio 
nors riksmo, 
kažkokį

* daiktą.
rininlso

bet pastebėjau 
pastalės kyšantį 
buvo dideliu ju- 
apauta' žmogaus

(Bus daugiau)
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L. S. S. ŽINIOS sta San Francisco’je 1879 m., mus skaičius delegatų sutiko to-
neužilgo buvb perspausdinta kią organizaciją įsteigti, tuo pa
Anglijoje ir parduota šimtais čiu laiku nepasitraukiant iš pro-
tukstančių ekzempliorių. Geor- fesinių sąjungų. Jų tikslas buvo
ge’as, lygiai kaip ir Thomas Da- plėsti savo doktrinas tarp darbi-
vidson’as, kitas amerikietis re- ninku ir rinkti atstovus į parla-

 formistas, važinėjo Anglijoje su mentą pravtdimui savo reformų 
Eilinis No. 91 Prakalbomis 1883 ir 1884 me- Nepriklausoma Darbo partija

_________________  KaasKaXasfi=a=» tais, kame juodu turėjo didelio pasidarė stiprus ir užpuolingas 
Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui j pasisekimo ir užkariavo dauge- kūnas tarp darbininkų klasių, o

Of icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Gruodžio 31,1924

pročių įbaugino ir įstūmė į bur
žuazijos pinkles.

Apie tą laišką visaip rašoina. 
Veikliausiai jis tylia pa$ų, bur
tųjų sufabrikuotas. » >

Dabar ramu, buržuazijai “ntb 
galėjus” darbininkus nė komu
nistams nėra kas veikti.

RUSIJA

A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. ypač turtingas vadais. 1906 m. 
įsikūrė Bažnyčios Socialistų Ly-

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So 

Halsted St., Chicago, Iii.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Keineža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumct Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemfiža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Baniene, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — •<J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

lio žmonių pritarimą.

,JurinCč a?i‘?±s
Nežiūrint visų aukščiau minė

tų organizacijų įsisteigimo ir jų 
darbštumo, socializmas Anglijo
je, kaipo oiganizuotas judėji
mas, netarpo.'Tai buvo veikiau
sia delei tų besitęsiančių prieža
sčių, kuries pirmiau buvo sumi
nėto*.. Didžiuma anglų manė, 
kad tos permainos, kurias socia-

budus dieki ąpecial&ų reformų, | 
nėra stebėtina, kad kai kurie1 
žmonės susiorganizavo kovai dėl 
visiško draugijos tvarkos pakei
timo. Senieji krikščioniško soci
alizmo sekėjai persiorganizavo į 
švento Mataušo Gildiją (Guild 
of St. Matthevvs), žinomą kaipo 
religišką asociaciją su socialistų 
programų. 1884 metais *aP(> 1" jistai skelbė, gali būti pasiektos

ANGLIJA

xy-

Pirmieji Anglijos 
Socialistai
Rašo J. Lapaitis,

so-
sa-

kurta Sočiai Demokratų Federa
cija. Jos žymiausiu steigėju bu
vo H. M. Hyndmjan’as. Jos na
riais buvo artistas Wiliiam’as 
Mor.'is ir būrelis kitų pasiturjn 
čių ir mokytų vyrų ir moterų. 
Tos Sočiai Demokratą Federaol- 
jos pamatu buvo Markso ir kitų 
mokslinio socializmo mokinimas. 
Ta organizacija tuoj pilėme pro
gramą, kurioj buvo reikalauja
ma, kad valdžia galutinai paim-

kokiu nors kitokiu budu, bet ne 
ūmia ir visiška permaina. Daug 
buvo socialistų, mažai tečiau bu 
vo formaliu ir apsvarstytai su
planuoto socializmo. Profesinėse 
sąjungose buvo labai daug na
rių, kurie i-ave vadino socialia 
tais ir kurie tikrai jais buvo. 
Daugelis skelbiamų sumanymų 
Amatų Unijos kongrese po 1890 
metų buvo grynai socialistiški. 
Tuo pačių metu tapo priimjta re

j savo rankas žemę ir kapita- jzoiUlcija/'reikalaujanti parla-
14, urnai Įsteigtų visiems netnd- mpnt. „„įfntUi '.Š.-Ua
karną mokslą, nustatytų mini
mam. darbininkų algą ir dauge 
lis kitų pasiūlymų. Jie leido sa
vaitraštį Taiką ir mėnraštį So
čiai Demokratą'. Jie darė pastan-

monto nustatyti darbo valandas 
visose industrijose. Parlamentas 
priėmė daug patvarkymų, prita
riančių valdžios įsimaišymui į 
darbininkų su darbdaviais gin
čus, kas pirmiau buvo skaitoma

gų, tečiau be pasisekimp, išrin- priv{lau sut.u.ties reikalu, 
kti atstovus į parlamentą. Jie 
laikėsi organizacijos ir skleidė Daugiau negu pusė parlamen

to priimtų įstatymų buvo sociali 
i ir

kontinente

Socialistas
kuriame

Aipie pirmuosius Anglijos 
cialistus Edward P. Chėyney 
vo veikale “Indnstrial and Sočiai 
History of England1” rašo taip:

Pirmasis Anglijoje žmonių 
būrelis, kuris save vadino socia
listais ir kuriuos taip vadino kiti 
žmonės, buvo Robert’o Owen’o 

• sekėjai. Nuo apie 1830 m. Rober
tas Owen'as vartojo socialistų 
vardą pažymėjimui savo priešin
gumo tuo laiku abelnai priim
tam, blogai Icnktyniuojamam ir 
individualiskam pelno ir drauge 
jos idealui. Vartojo jis socialistų 
vardą ir lodei, kad pažymėjus, 
jog tūlos rųšies draugijos peror
ganizavimas buvo ? pageidauja- 

. mas ir praktiškas. Apie 1850 m. 
Charles Kingsley, Frcdrick D 
Mauriqp ir kiti įkūrė laikraštį 
vardu Krikščioniškas 
(Christian Socialist),

,.?.jie skelbė sociales reformas, pa- 
yyzdžfci, kooperaciją. Pirmoje 
pusėje devyniolikto šimtmečio 
socializmas turėjo socialių refor 
mų prasmę. Jo pamatu buvo tas

i jsitikinįmas, kad Anglijos drau 
| gijoje buvo daug neteisybės ii 

skurdo, kas neturėjo būti lei
džiama. To laiko socialistai mane, 
kad tos neteisybės ir skurdo rei
kia ir galimą nusikratyti pa
imant tokius sumanymus kaip 
kooperaciją arba įsteįigjant sava

rankiškai tvarkomas ir savaran
kiškai šelpiamas komunas, ku- 
rį>s turi būti pašalintos nuo 
kompeticijos ir kuriose privalė 
nuosavybė loštų visai mažą rolę.

Nuo 1818 m. socializmui bu
vo duota nauja prasmė. Tą-nau
ją prasme socializmui davė save 
raštais kai kurie vokiečių ir 
franeuzų ekonomistai ir istori- 

. kai, kurio paruošė dirvą moksli
niam socializmui. Reikia supra
sti, kad dalis mokslinio socializ
mo paėjo nuo vieno anksčiausių 
mokslinio sociabzmo literatūros 
vaisių — Komunistų Manifesto. 
Jis buvo parašytas 1847 m. Ka
rolio Markso ir Fredriko Engel
so, narių tokiečių buredio, gyve
nančio Anglijos ištrėmime delei 
agitacijos išgauti daugiau ^lais
vėta savo gimtajame krašte. Ko
munistų Manifestas buvo at
spausdintas vokiečių kalba 1848 
m. Londone. Vėliau jis buvo iš
verstas į anglų, franeuzų ir dau
gelis kitų tautų kalbas. Tas sukė
lė ginčų, kad modernėjo laiko 
draugija yra padalinta i dvi Iria
si: darbdavių k darbininkų, ka
pitalo ir darbo, buržuazijos ir 
proletariato. Tarp tų dviejų kla
sių eina neišvengiama kova. Pa
gal Komunistų Manifesto, darbi-, 
ninkai yra tikrieji gamintojai, o 
žemės ir kapitalo savininkai iš
naudoja juos, t. y. pasilaiko dalį 
jų darbo vaisiu. Visų šalių darbi 
ninku reikalai yra vienodi ir vi
sų šalių darbininkų reikalai yra 
^riešingi jų darbdavių reik<ir 
lams. Jie todėl turi jungtis i 
ankštą tarptautinį ryšį. Tfe soci
alistai arba komunistai, — abu 
vardu tuo laiku buvo vartojami 
vienodai, nors to laiku kuinumz 
mas reiškė veik tą patį, ką mo- 
dernuoju laiku mes vadiname

socializmą, kuomet komunizmas 
dabar įgijo naują prasmę, — 
žiurėjo priekin į revoliuciją, ku
rios pagalba darbininkai galėtų 
paimti valc.žią į savo rankas ir 
pavartoti ją įsteigimui skirtingų 
įstatymų, skirtingo ir labiau ly
gaus, labiau našesnio ir links
mesnio draugijos surėdymo. Ar 
ta revoliucija turėjo būti pasiek
ta prievarta, ar balsavimo budU 
— nebuvo aiškiai pasakyta. Ko
munistų Manifesto autoriai sakė, 
kad senoji kompeticijos tvarka 
tuaės griūti pati per save, todėl 
ir prievartos klausimas draugi
jos tvarkai pakeisti buvo palik
tas ateičiai. 1

Komunistų Manifestas ir kiti 
panašus rsšiniąL išdėstantiej i 
aukščiau minėtas pažvalgas, ei
namaisiais metais
buvo spausdinami ir daugiau ar 
mažiau žinomi Anglijoje, bet per 
ilgą laiką1 mažai daro įtakos j 
žmonių protavimą. Kada Tarp
tautinė Darbininkų Asociacija 
tapo įsteigta 1864 m., kada Mar
kso didysis darbas “Kapitalas” 
pradėta spausdinti 1867 m. ir 
kada socializmas pradėjo laimėt 
šimtais tūkstančių .žmonių pn 
traukimą Vokietijoje, Franci- 
iuje? įtarioje ir kitur, Anglijoje 
mažai apie tai buvo girdėta. Tai 
\'uv'\ be abejo, išdalies todėl, 
kad. buvo manoma, jog permai
nos Anglijoje turi įvykti laips
niškai; išdalies todėl, kad inteli- 
lentiškiauri Anglijos darbinin
kai buvo susidomėję kooperaci
ja, profesinėmis sąjungomis, dir
btuvių įstatymais, švietimu ir 
kitomis reformomis, kurių pa
galba, kaip didžiuma žmonių 
mane, perveumas gali būti pa
noktas pariamento keliu, be 
prievartos i evoliucijos arba be 
pilno tvarkos pakeitimo.

Socialistu organizacijos Did
žiojoj Britanijoj įsikūrė ne ank
sčiau kai po 1880 m. Pabaiga, 
septyniolikto ir pradžia aštuo
niolikto šimtmečių buvo laiko
tarpis žiauraus komercijos, in
dustrijos ir agrikultūros sumen
kėjimo, kas padarė daug nuosto
lio ir kentėjimo, sukeldama^ 
daug ginčų ir kritikos delei esa
mos padėtks. Neaprubežiuota 
kompeticija pradėjo netekti to 
laiko abelno žmonių pritarimo 
Reakcija prieš larssez-laire*) 
pasireiškė daugely įvairių būdų. 
Pirkly bos vedime įvyko atmai
nų; pravesta darbininkams mo
kesčių įstatymas, dirbtuvių są
lygoms gerinti įstatymai buvo 
pravedami h a matinės sąjungos 
susiorganizi vimo dar stipriau. 
Daugelio sąžiningų ir rupestin 
gų žmonių pastangomis stengta
si pataisyti kompeticijos tvar
kos ydas. Išganymo Armija 
(Salvatlon Aimy) tapo įsteigta 
VVillič'iu’o Booth’o padangomis 
1878 m., kuri įsteigė savo prie
glaudą ir dirbtuves, v Toynbee 
Sale, pirmasis ir geriausia žino
mas sociales sėdybos namas, ta
po įkurta 1885 metais. Ji tapo 
pavadinta Arnold’o Toynbec 
vardu, duosnaus jauno Oxfordo 
vyro, labai susidomėjusio socia
liais klausimais. Įsteigia ir kele
tas kitų panašių sėdybų. Hen
ry’o Georgc’o knyga Progresai 
ir Skurdas, kritikuojanti priva
čiu žemės valdymo tvarką, išlei-

’ i Luh st z Vaire - nevaržomos 
kompeticijos ir valdžios nesiinaišymo 
tarp durbda ių ir darbininkų ginčus 
įstatymas,

propagandą. Gyvuoja jie iki šio! stižki,ir daugelis nacionalės i. 
po Sočiai L.emokratų partijų, vįefos valdžių veikimas buvd to 
var“u' paties pobūdžio. Po 1906 metu

18H4 m. susiorganizavo Fa- 'socialistines organizacijos nė 
bian u Draugija, turinti tikslo smarpiai augo, bet socializmas, 
“perorganizuoti draugiją.paliuo-lplači)li sparčiai plėtėsi
jant žemes ir industrijos ikapita- Amoniu protavftne, organizacijo- 
!ą nuo individualų ir valdomosios |se> |Pgisiati,roj jr kasdieniniame 
klasės valdymo ir pavesti juos gyV(>n-;me. 
komunoms paprastam naudoji-1 
mui” Svarbiausiais šios drau 
gijos nariais buvo žurnalistai, 
artistai, literatai vyrai ir motu-, 
rys, mokytojai ir socialiai dar
bininkai. Nuo Sočiai Demokratų 
Federacijos jie skyrėsi tuo, kad i 
draugijos tvarkos pakeitimo jie ' 
ieškojo .ne ūmiomis ir tiesiomis 
pastangomis, pavyzdžiui, parla
mento ar kitokiu keliu, bet už
krėtimu to laiko mąstytojų ir ”• 
rėdytojų socialistų mokinimu. 
Sau vardą jie paėmė iš romiečio 
generolo Quintus Eabius Conc- 
tator, nes jis, lygiai kai jie, ti
kėjos pasiekti laimėjimą atidė
liot ant iki jų oponentai bus nu-1 
silpninti, o jų pritarėjai 
skaitlingesni ir stipresni. Po 
1885 metų jie išleido keletas lai
dų “Fabian’ų Trakto”, siūlydami 
socialistų principus išrišimui j- 
vainų. dienos klausimų. 1889 me
tais buvo atspausdinta sąsaga 
Fabian’ų rašinių. Yra sakoma, 
kad trys ketvirtądaliai milijono 
ekzempliorių tų smulkių spaus- 
dinių buvo išplatinti į arti de 
šimet meti u Jie taįpjau įkūrė 
veik šimtą/javo kuopų dėl disku
sijų ?r agitacijos. Savo prakalbo
se, straipsniuose ir savitarpinėse 
pamokose, kurių jie pasakydavo 
ir pamišydavo tūkstančiais kas 
nietas, jie daug . prisidėjo prie

Anglijoj nesenai mirė 
mus kunigas, Dr. Stewart Head- 
lam. Jis visą laiką aktingai da
lyvavo Anglijos darbininkų 
judėjime. Pats nuo 1877 metų 
prigulėjo prie Darbo- Partijos. 
Jis suorganizavo pirmutinę 
draugiją Anglijoje, tą draugi
ją jis užvadino šv. Mateušo, ji 
buvo paremta socialistiniais 
pagrindais. Jo visas turtas ir 
darbas pateko socialistų kon
trolei.

Pereituose Anglijos rinki
muose Asąuith liko viso i su
muštas savo oponento. Ro to 
didelio1 savo pralaimėjimo jis 
pffroiškS:

“Kas aktyviai dalyvavo šio
se rinkimuose, galėjo pastebė
ti; su kokiu didėliu pasiseki
mu ir energija dirbo socialis
tai. Mes išleidome kalnus li
teratūros, o . jie liuosnoriai da
lyvavo rinkimuose. Todėl aš vi
sai likau sumuštas. Jų pasise
kimas priklauso nuo jų darbo. 
Tik socialistai, kurie pilnai yra 
Įsitikinę į savo darbą, gali taip 
Veikti.”

Lapkričio 1 dieną Anglijoj 
buvo
Tuose rinkimuojyic socialistai iš
rinko 35 majorus, 
vieną moterį, šiose rinkimose 
'socialistai laimėjo penkias vie
tas daugiau negu kad pirmiau

Solovecko salų politiniai ka
liniai, daugiausiai socialistai, 
buvo paskelbę bado straiką. 
Kaip išgirdo apie tai Darbinin
kų-Socialistų Internacionalas, 
greitai nusiuntė Rusijos bolše- 
vikams didelį protestą. To pro
testo, matomai, Rusijos bolše
vikai pabijojo. Tuojau silpnes
nius kalinius išgabeno į sauže- 
mį ir suteikė geresnį maistą ir 
medikąlį prižiūrėjimą. Tuomet 
ir bado streikas liko atšauktas.

Dabar Darbininkų-Socialistų 
Internacionalas veikia, kad vi
sos šalys paliuosuotų politinius 
prasikaltėlius arba kad bent 
apsimainytų savo politiniais 
prasikaltėliais. Mat yra noras, 
kad iš Rusijos kalėjimų butų 
paliuosuoti visi politiniai ka
liniai, o ten jų yra Saug. Gal 
Darbininkų-Socialistų Interna
cionalui ir pasiseks tai padary
ti. Butų atliktas geras darbas.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

.Klykoliai (Akmenės vai., Ma
žeikių apskr.). š. m. spalių m. 
12 d. įvykęs Akmenės vai. L. 
S.-D.P. org. narių visuotinis 
susirinkimas nutarė: įstojamo
jo mokesčio mokėti 1 litą, na
rio—50c. Organizacijos k-tas 
artimiausiu laiku privalo už
vesti knygas sulig Centro Ko
miteto instrukcijų. Be to per
rinktas organizacijos komite
tas.

š VEDI J A

Premjeras Branlingas ir Dar
bo Ministcrks Mocller rezigna
vo iš Pildomojo Komiteto Dar- 
b i n i n k ų-Sucial istų Internacio
nalo, nes jie turi daug darbo 
prie savo valdžios. Jų vietą už
ėmė dd. Engberg, redaktorius 
Sccialdfcmokrato ir Lindstroem, 
sekretorius Švedijos Socialistų

Šiauliai. — Prie Socialdemo
kratinio darbininkų kliubo yra 
suorganizuoti darbininkams ben
dro lavinimosi vakariniai, trys 
dienos savaitėje, kursai. Lanko 
kursus 180 darbininkų-kių. Kur
sams vadovauja gerb. Pašakar-. 
nis. Kursai teikiami veltui, mo
kytojai taipogi aukauja savo 
darbą veltui. Kuopininkai iš mie? 
sto darb. prof. sąjungos beždžio- 
naudami socialdemokratus irgi' 
paskelbė darbininkų kursus, tik
siu trukdyti šiems kursams, bet 
darbininkai žino, kur rimtai dar
bas vedama, čia rašosi ir moko
si šlėga.

ŠVEICARIJA

municipalini rinkimai

tarp jų ir

INTERNACIONALAS

Tarptautinis Frontas
ŠKOTIJA

paskirtas Darbo Minis;

z Lapkričio 23 buvo rinkimai 
Basčio. Socialdetnokratai turėjo 
tenai 7 atstovus, dabar turi 9. 
Viso atstovų yra 40. Komunis
tai gavo tiek pat, 4 vielas.

Socialisty Partijoj
ILLINOIS

Telšiai. —-Juodoji K n y- 
g a . Vietos s.-d. organizacija 
buvo prisirengusi lapkričio 9 d. 
vaidinti Br. Vargšo keturių veik
smų dramą “Pirmieji žings
niai”. Tai pirmą kartą Telšių 
darbininkai butų pasirodę sce
noje su rimtu savo gyvenimą 
vaizduojančiu veikalu. Bet per 
tris dienas prieš laukiamą vaka
rą, organizacija, vieton leidimo, 
gavo apskr. Viršininko atsaky
mą > —* “vaidinti uždrausta”, 

■ “knyga konfiskuota”.
Prašančiam leidimo stengian

tis įtikinti apskr. Viršininko 
ištaigą, kad tas veikalas negali 
būti draudžiamas, nes jau buvo 
vaidintas Rietave, Šeduvoje ir 
kitose vietose, paaiškėjo, kad už
draudimas ne nuo šio Viršinin
ko priklauso, kad yra kita ga
lia, kurios valia pildoma ir juo
doji knyga, į kurią šis veikalas 
įtrauktas ir neleidžiamas todėl, 
kad vaizduoja kovą darbininkų 
su dvarininkais Nikolojaus lai
kais. — Juokutis.

Cook County draugai turėjo 
entuziastingą susirinkimą. Jie 
pastatė sau klausimą: “Ar mes 
susitrauksime ir nieko neveik
sime, ar smarkiau veiksime?” 
Nutarė, kad veikli smarkiai. 
“Ar mes toliau užlaikysime 
Chicago Socialiai?” Taip! Ar 
mes surinksimu užtektinai pi
nigų palaikymui savo laikraš
čio? Taip. Ir tas padaryta tuo
jau ant vietos.

Taigi tuojau bus -pradėtas 
prisirengimas prie pavasarinių 
aldermanų rinkimų.

Drg. Tom Shaąv vėl atgal sm 
gryžo prie savo dariio. Kaip 
buvo MacDonaUlo valdžia, jis 
buvo
toriu. Bet kuomet laimėjo re
akcionieriai, jis vėl grįžo prie 
savo darbo, — kaipo Interna
cionalo Sekretorius sykiu 
d. Adleriu.

Pastaraisiais rinkimais į par
lamentą 'susidomėję gal visos 
šalys, o gabiausiai darbininkų 
klase, kad'darbiu inkai tiek daug 
vietų pralaimėjo. Nežinau tikrai, 
kaip kitose apygardose buvo 
agituojama rinkimų kampanijoj, 
bet pas mus tai darbininkai bu
vo atakuojami iš dviejų pusių: 

’ iš vienos susivieniję koncerva- 
taps i va* sU liberalais, iš kitos ko- 

i munistai,
Kad buržuazines srovės ata

kuoja darbininkus, tai nestebė
tina, bet kad “draugai” komu
nistai, kurie šaukia sudaryti 
“bendrą fonta”, tai labai keis
ta.

Komunistų mitingai buvo lai
komi po du kartu savaitėje dar 
5 — 6 savaitėmis prieš paskel
bimų rinkimų. Tuose mitinguo
se nieko daugiau nebuvo kalba
ma, kaip tik šlykščiausias nieki
nimas darbininkų valdžios, o 
daugiausia tekdavo ministeriui 
pirmininkui Ramzay Mukdonal- 

įdui. Visada jie sakydavo, kad 
_ s” kapitalistams, 

su karalium draugaująs ir t. t.
Bet norėdami pasirodyti “ne

kaltais” baigiant prakalbas sa
kydavo: “Vistiek balsuokite už 
darbininkų kandidatus, tada pa
matysite patys, kas jie do vie
ni, ir žinosite, ką su jais pada
ryti”.

Na, ar nedraugiškai?....
Dar viena priežastis. Lapkrb 

čio 26 d. (dviem dienom prieš

susilpnint™ žmonių pasitenkf- jis “parsidavęs
nimo kompeticijos tvarka ir pla
čiai paskleidė socialistų idėjas.

Visos tos draugijos buvo po 
vadovybe viduriniosios, aukšto
sios, gerai apšviestos ir palygi
namai gyvenimu pasitenkinan
čios žmonių klasės ir savo na
riais gaudavo veik tų pačių kla
sių žmones. 1893 m. tarpe darbi
ninkui buvo suorganizuota skir
tinga socialistų organizaciją.
Th> buvo Neprigulmhiga Pariju rinkijhusj buVo paske]btas vir
partiją. Ji Įsteigia po įtaka dar
bštaus darbininkų klases dar
buotojo Keir’o Hardy’o. Jis buvo 
atsidavęs socialisty principams 
ir dažnai buvo delegatu į metinį 
Amatų Unijos*kongresą (Trade- 
Union Congress), kaine jis ban
dė, bet be pasisekimo, priverst’!

suose laikraščiuose koks ten pa
imtas pašte Zinovjevo laiškas, 
adresuotus Britų komunistų va
dui Makmanui; greta* rašoma, 
kad to laiško kopija pasiųsta ir 
Ramzay Makdonaldui. Tame

su

AUSTRIJA

Austri j os Socialdemokratų 
Partija turėjo savo suvažiavi
mą nuo spalio 31 iki lapkričio 
3 dienos. Tame suvažiavime li
ko panaikintas taip vadinamas 
“šapų komitetas”. Dar' pradžio
je 1918 metų, kuomet socialis
tai turėjo didelį susikirtimą su 
komunistais, tuomet ėjo didelė 
kova už valdymą ir prižiūrėji
mą šapų. Bet dabar, kuomet 
komunistų praktiškai Austri
joj visai neliko, tai nei tos 
kontrolės nereikia, nes šapų 
komitetai yra grynai socialistų 
organizacija.

Soe.iaklcmukratų suvažiavi
mas paskyrė kvies dešimtis vy
rų, kurie butų kaipo organiza
toriai prie Austrijos kariuome
nės. Austrijos kariuomenės da
bar visai mažai liko, socialis
tai nori, kad visa ta kariuome
ne butų socialistų organizato
rių

COLORADO

Drg. Buslmell iš Colorados 
pradėjo smarkiai veikti Socia
listų Partijos kuopų perorga
nizavimo. Senų partijų politi
kieriai bando kenkti tam dar
bui. Bet socialistų veikimas ei
na savo keliu ir tam darbui ne
gali daug pakenkti. Pasiseki
mo Colorados draugams!

Rozalimas (Panevėžio apskr.) 
— čionai labai “išmintinga” po
licija prikibo prie draugo Klo- 
viškos L. S.-D. P. Rozalimo kuo
pos pirmininko, kad tasai išim
tų naują pažymėjimą apie orga
nizacijos įregistravimą, kadangi 
esą ant senojo nepažymėta, ke- 
leriems metams organizacija 
įregistruota. Gal teiktųsi ponas 
apskrities Viršininkas policijai 
paaiškinti, dėl ko nepažymėjo 
keleriems metams organizacija 
įregistravęs. š.

Kybartai (Vilkaviškio apskr.) 
— š. m. spalių mėn. 26 d. Lie
tuvių Mokykloje įsisteigėKSocial- 
demokratų partiniai kursai. Lan- 

dar-l kytojų yra vienuolika, vieni iš 
d. Kennedy iš Utab miesto, kiti iš kaimo ir jų tar- 

paraš^ į vietinį laikraštį, Og- pe yra viena moteris iš kaimo.

UTAH

Socialistų Pašlijos geras 
bu o lojus

globoje.

BULGARIJA

Bulgarijos Socialistų Parti
ja spalio 26 turėjo savo suva
žiavimą. Suvažiavime paaiškė
jo, kad partija per 9 menesius 
labai pasididino. Dabar partija 
turi 1,161 kuopas, o pįlnui už- 
sirnokejusiy narių tupi 28,761, 
Vasario memsy turėjo tiktai 
851 kuopas ir 26,652 narių. 
Partija nuo sausio mėnesio iki 
spaliu surengė 6,963 publiškus 
mitingus ir daug mokslinių pa
skaitų .ir išvažiavimų. Socialis
tų Lnrmerių Lyga turi 800 kuo-

don Standard-Examiner labai 
gerų straipsnių apie socialistų 
veikimą. Smarkus draugai įsi-' 
4auna ir į vietinius laikraščius 
ir tie politiniai-industriniai 
straipsniai daug paveikė į 
tos gyventojus.

PENNSYLVANIA

vi'o*

žvaigždutė.

Pakvitavimas

raginama kaip galima ir 21,009 narių. Bet jie pri- 
ta organizaciją priimti spcialistų i sukelti revoliuciją. Mi- klauso ir prie Socialistų Parli-

Aniatų Unijos koii-in®^is tokAs daug triukšmo su-! jos> Jaunų Sociailistų Lyga;)tu- 
Glasgovv’e 1892 žmonoje,' net ir kunigai,: rj o000 narių, jie irgi priklaii- 

kurie pereitais metais agitavo; prie Socialistų Partijos. So- 
...X ...............................*..... 1, X . ! • I i .i i .. > _  IK..... :

programą.
grėsė, laikytam
m., būrelis socialistų susirinko
atskirai ir nusprendė šaukti su-
biriuiumą sutvėrimui socialistų 
partijos.
vu sušaukta Bradl'orde, kame žy- cias atims”. Tas daug silpna- U jus.

Peunsylvanijos valstija yra 
didele ant žemlapio, bet ji taip
gi yrą didele ir veikimu, šios 
valstijos darbininkai alętingai 
dalyvavo pvczidculo rinkimuo
se. Dabar jie pradėjo smarkią 
agitaciją gavimui daugiau na-l 
rių į Socialistų Partiją. Ir tas į 
darbas jiems sekusi. Drg. W.| 
D. Altnuin paprašė daugiau 
štampų iš Nacioiialio partijos 
ofiso ir paminėjo, kad jau turi 
viunui kuopai 3 naujus narius.

Chicagos Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Rėmėjų 1 
kuopa iš lapkričio 8 d. suruoš
to vakarėlio prisiuntė surink

tų aukų 50 dol. (500 litų) ]H*n- 
' Irius šimtus litų. Pinigai L. S.
D. P. Centro Komitete, gauti 

I |)er Koperaeijos Banką. Reiš
kiame didžios padėkos vakarė- 

įlio organizatoriams: drg. b. 
, Skamnrakui, M. Muuricui ir A. 
i Kemežai, o taip pat drg. Gri- 
: gairini ir visiems aukavusiems.

Kaunas, gruodžio inčn. 1 d., 
1921 m. n r. 290.

IzSDI* O ulro Komiteto ižd.
K. Bielinis,

Reikalų vedėjas

Skelbimai Naujienoseuž darbo partiją, dabar šaukė: čiaIdemokralų Mulerų Draugi-
“ Nebalsuoki te už toulševjkus, nes ja turi 1,200 narių, jos taipgi duoda naudą deįto,

. Toks susirinkimas bu jie išžudys vyskupus ir bažny- priklauso prie Socialistų Par-jkad pačios Naujienos
" - cias atims”. Tas daug silpna- tijus. t i r yra naudingos.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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Pranešimas
Lietuviai, dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus iš bankų 

kitų j Lietuvių Banką, UNIVERSAL STATE BANK.
Atsineškite savo bankinę knygelę ir mes iškolektuosimo Jums 

visą sumą su procentais.
Už pinigus perkeltus iš kilos į musų Banką, iki Sausio 20tos, 

procenetas skaitysis nuo Imos.
UNIVERSAL STATE BANK yra po Valstijos ir Clearing House 

priežiūra.

Kultūros įstaigos 
Klaipėdoje

Konservatorija ir kapela.
Dvi aukštesnės kultūros įs

taigos nesenai pradėjo darbą 
Klaipėdoje: 1922 metais ton įs
teigta konservatorija, £> 192 IĮ

Turtas siekia $3,000,000.00
Kapitalas ir perviršis $300,000.00

Suteikia gerinusį patarnavimą visais bankiniais reikalais.

3252 So. Halsted St.,

UNIVERSAL 
STATE 
BANK

Chicago, III.

Kolonijališkosios Dienos 
I>ienoar> Wft8hingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai guliojani'iu papročiu ouikioma 
ponioms ir Kvailiai apsirAdžiusioms 
vyram., papuošti shvo galvas su gra
žiais perukai*. Jei Aitas paprotys galio
tu ligi Šiol, tai šiandien daugeli* 
žmonių galAtų pasupti po peruku 

leiskanomia apdcngt-ia Savo galvas.
vietoje to, jie Šiandien naudoja

nų mirtinoji priešą, kuris, jei 
ištepsi ''juomi galvų kasdien per sa

vaite ar dešimti dienų ir vflliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odų nuo Šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuo jau a atgaus savo natūrali, normali gražumų.
Rufflea galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkų, arba už 75c. prisiun- 

įme paštu tiesiai iš dirbtuves.
F. AD. RICHTER & CO^ 104-114 So. 4tbSt.. BrooHya, N. Y.

N. KANTER
3301 South Halsted StreetP 

Rezidencija Lavvndale 7900. Boulevard 6775
Sveikinu ir linkiu visiems mano draugams ir pažįstamiems 

kuogeriausių ir laimingiausių NAUJŲ METŲ. ,
‘ 'Poliau turiu prAnešti visiems, kad aš atidariau Bridgeport 

Loan Co. — paskolą ant pirmų ir antrų morgičių su mažu jmo- 
kėjimu ant 6% ir patogaus komiso. Visokį patarimai veltui.

N. KANTER, PREZIDENTAS
bridgeport loan co.

3301 South Halsted Street, Chicago, III.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu- 
vėse parsiduoda po 
75 cęntus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių : 
Jie yra sulenkami; 
cinką dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi

taigos bado akis ti'ems vis vo
kiečiams, k Kirie nuolat mėgsta 
kartoti, kad lietuviai esą. nekul
tūringi žmones, kad Lietuva 
ne nesanti Klaipėdos kraštui 
kultūros.

Šiomis dienomis lurOjau ma
lonios progos aplankyti ir ap
žiūrėti. Klaipėdos konservato
rijų ir kapelų ir noriu pasida
linti įspūdžiais.

Konservatorija > užima gra
žius didelius rūmus Palangos 
gatvėje. Viršui durų paraše* 
dviem kalbom: “Konservato
rium fur Muzik — Muziko* 
Mokykla”. Užėjau į konserva
toriją pamokų metu, taigi iš
kąri pastebėjau didelį judėji
mų. Raštinėje profesoriai bei 
mokytojai daro pažymėjimus 
dienyne: mokiniai vieni užei
na paimti ar grąžinti instru
mentus, kiti gaidų, kili vėl įvai
riais prašymais. Išliptais lai
pioja aukštyn 'ir žemyn jauni 
vyrukai, nešini smuikais, klar
netais, violončelėmis, gaidų 
pundais. Klasėse girdėti įvai
rių instrumentų garsų. Visur 
girdėti lietuviškai, vokiškai, 
čekiškai kalbant.

Čia matyt protingesniųjų vo
kiečių su lietuviais sutartinis 
bendradarbiavimas. Tai, tur 
būt, vienintelė Klaipėdos įstai
ga, kur eina vokiečių-lietuvių 
abipusis apsipažinimas, santy
kių švelninimas.

Kokių 40 metų amžiaus tvir
tas energingas vyras, kompo- 
zitoiius St. Šimkus, los konser
vatorijos direktorius, rodinėja 
ir maloniai pasakoja apie jo 
daugiausiai pastangomis įkur
tą įstaigą. 1922 metais rudenį, 
gavęs iŠ Krašto Direktorijos 10 
metų išnuomoti rūmus, gavęs 
iš jo pasiskolint? kai kurių in
strumentų ir baldų, gavęs Lie
tuvos vvriausvbės šiam darbui 
pritarimo ir lėšų. Pradžioj in
strumentų dalį išnuomojęs, da
lį pirkęs. Dabar konservatori
ja nuosavais gerais muzikos 
instrumentais pusėtinai aprū
pinta. Direktorija paaukojo 
konservatorijai dvejus vargo
nus, kurie dabar tebėra moky
tojų seminarijos ritmuose; jie

Koperatyvinė knygą 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj. •

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

“KULTŪROS” B-VE

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

♦

Siūlo amerikiečiams lie
tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit piniguę čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinSjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankšeiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bu? skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų i y visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, ta& nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktlniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionfjų Kontestininkais.

Musų antrašas:

SANDARA
327 E. Street, So. Boston, Mass.

Užsišakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

Kaina imetams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

“Kultūros” o-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

ąteinančiais metais bus parga-, 
benti j konservatoriją ar ka*’ 
pelos internatą; tada busią rim
tai pastatytas vargonų klasės 
mokslas. Konservatorija turin
ti labai rimtų profesorių ir mo
kytojų. Esama daug gabių mo
kinių. Tautybės t d žvilgi ir ino- 

l kiniai mišrus: yra vokiečių ir 
suvok ielėj ilsių IMuvių, yra 
lietuvių iš Didž. Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto. Iki šiol Lie
tuvos Vyriausybe duodavo lė
šų konservą lorijn i išlaikyti 
subsidijų pavidalu: Nuo 1925 
m etl.i 
bus išlaikoma ) valstybės lėšo-. 
mis, skiriamomis sąmatos ke
liu. Ruošiamas k on šleiva t ori ja i 
statutas. Bendrai, darbas 
mingai vystosi ir plečiasi.

Kapela.
' Nuo šių melų rudens 
r KleįirJedos konservatorijos 

teigta vadinamoji kapela. Ka
pelos auklėtiniai mokosi bend
rai muzikos dalykų, o* ypatin
gai specializuojasi pasirinktu 
instrumentu. Jie sudarys dide
lį, apie 80 instrumentų, simfo- 
nj orkestrą, šios tyapelos l>ei 
simfonijos orkestro tikslas - 
paruošti muzikos srities specia
listų veikėją ir kelti visuome- 
nėjici tyrosios muzikos pažini
mą. bei supratimą. ,

Kapelai auklėtiniai surinkti 
iš Klaipėdos Krašto ir Didž. 
Lietuvos. Norint ai įstoti ka- 
pelor buvo apie 35*1 jaunuolių, 
bet per konkursinius kvotimus 
iš jų išrinkta tik 70, kiek į 
kapelą galima buvo priimti. 
Dauguma priimtųjų tuvi 1 2 
metų muzikos pasiruošimą. Iš 
kapelos auklėtinių paimti pasi
žadėjimai, kad jie mokysis ir 
išbus kapeloje, penkerius me
tus.

Auklėtiniai gyvena bendra
me internate. Gauna nemoka
mai mokslą, butą, valgį, skal
bimą. Rublis nuosavus dėvi, Į €
bet kai simfonijos orkestras 
pradės veikli, tada visiems bus 

t duoti valdiški vienodos formos 
tūbai.

Aplankiau drauge su p. di
rektorium Šimkum ir kapelos 
internatą. Jis yra Paupio 
(Bachmano) dvare, kokiu du 
kilometru nuo Klaipėdos. In
ternatas užima didesniąją dvie
jų aukštų mūrinių rūmų dalj. 
Proišais rūmus yra didelių me
džių parkas; už pusės kilomet
ro teka upe; pro šalį arti pra
eina siaurasis geležinkelis. Vie
ta. labai graži, sveika.

Įėjęs į internatą pasijunti 
kai bičių avily. Kambariuose 
pilna lovų; ant jų ir ties jo
mis stovi ar sėdi daug jauni 
vyrukų. Vienas jų pučia dide
lę dūdą, kitas klarnetą, kitas 
vėl drūtu stryku trina už sa
ve didesnio kontrabaso Sty
gas... Ta visa nesuderinta 
“muzika” nepratusį klausyto
ją veja lauk ir, rodosi, neturi 
nieko bendra su gražiais sim
fonijos garsais. Bet, tie, ku
rie pučia dūdas ir trina sty
gas, matyti, kitaip nusistatę: 
jų linksmos akys, geras lipas 
ir atsidavimas darbui, rodos, 
tau sako: palauk, gerbiama
sai; po poros metų tu pama
tysi, kad mes neveltui čia duo
ną valgėm, neveltui dūdas pu
tėm ir stygom Čirpinom...

Del internato įrengimo rei
kia pastebėti, kad jam daug 
ko dar trūksta, kad jis butų 
pilnai tinkamas muzikos auk-

(Tąsa ant 7-to pusk)

pro < 1 z i os ko n servą t ori j a

tfek-

prie

Remkite Savo K a im y n u s
BRIDGEPORTAS ; BRIGHTŪN PARK TOWN DF LAKE
KAM DREBĖTI?

įdėkite į savo namą duris ir lan
gus su audros apsaugojimu ir kom
binacijos rhiris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

Audras sash miara 2 pėdos, 4 
pėdos augštumo, su 2 langais, tik
tai $1.98.

Mes turime 100 kitų mienj dėl 
išsirinkimo.

Kornl.innci jo« Af.m-mo ir- su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per (5 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50,
• Mes turime 6 skirtingus stylius 
ir 7 mierasi kiekvieno styliau.s dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
2901-25 So. Halsted St.

Prieš Mark White Squarc

SVARBUS PRANEŠIMAS
INTERNATIONAL

MUSIC STORE
Lietuviy Ruby Dirbtuvė

IGN^Ag RITRAGAS; savininkas

3961 So. Campbell Avė.
Shivani naujus vyrams siutus ir over- 
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. (Iroitas ir p-arantnotns darbas. 
Kairios paprastos.

Geoz L. Cleveland, P. F. Cloonan
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPĄIR 
AND SHEET METAL W()RKS

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
3738 Ąrcher Avė.

A UDI1ORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šoklų visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER

3T202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

M. G. CYNAL
24*26 W. 47 St.

Iš mažų, krajavų paveikslų padarome 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu- 
dio atdara dienomis ir vakarais.

APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

Mus specialiŠkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 South Halsted St.

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT ŠIURIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeveler.

Deimantai, laikrodė
liai, ši tūbiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

DIDELIS PASIRIN-
MAS TA VORŲ

Del vyrų: šilkinės pančiakos, 
mufleriai, bath robes, pirštinės, 
sveteriai, kakloraiščiai.

Mes turime didelį pasirinki
mą marškinių, geriausių Grigh- 
ton Parke.

Rankos moka 3% už jūsų pi
nigus, mes sutaupinsime jums 
4% ant jūsų pinigų. Klauskite 
musų apie tai.

ANTON J. STUPAY
4220 Archer Avė.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

DR. M. K. SHEEHY 
DANTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel. Laiuyette 6154 

Valandos nuo JU iki 5:30 utaminke, 
ketverge ir subatoje, nuo 10 ryto iki 

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

Didelis pasirinkimas muzika- 
liškų instrumentų.

Pianų, Columbia Grafonolų. 
žinote, kad Columbijos Grafo- 
nolos ir rekordai yra geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun
čiame į visad dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbame visokius muzikalius in
strumentus. Parduodame ant 
lengvų išmokėjimų.

International Music Store
1722 West 47th St.

CHICAGO, ILL.

deimatJtai 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, II!.
Išpiklome visus receptus teisingai.

t-JVL'.-. a -.--Ji','T7J-l"
PIRKILE ČIONAI ČEVE- 

rykus ir gausite geras dovanas.
J, Reker’s

čeverykų krautuvė
2422 W. 47th St.

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014

Radio auto batrės — nupigintą 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKU1ŽO IR
• MYKOLAS GURSKIS

Phone Lafayette 6817

FRANK YANCHUS
Garui dūdos ir bailerių uždangalai 

KONTRAKTORIUS
4140 Archer Avė., Chicago.

WEST SIDE
LIETUVIŲ APTIEKA 

Ant West Sidės 
2059 W. 22nd St.

Tel. Hoosevelt 7587—7588 
Išpildome receptus teisingai 

J. Žilinskas, R. Ph.
A. Wassel Manager

NAUJIENŲ APIEUNKE
— I.  .................. ............... —I..I Į

Telephone Ganai 6174
J. F. Kadžius

LIETU VYS' GRABORIUS
Paraamdo Automobilius pagra- 

bams, veselijoms ir krikštynoms.
668 Weat 18th Street,
/ Chicago, III.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS’ STORE

2644 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su kiek

vienu pirkimu ,kurie taip ’gęri, kaip 
auksas.BRIDGEPORTAS

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING 

siuvmas
Nauji siutai daromi ant orderio, 
lome ,dažome, prosiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

BRIGHTŪN PARK

Va- TOWN OF LAKE

v*’.-.į ............. ......... .......... ............. ..........

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Ar manai pirkti naują Automobilių?
Pirk

/ HUPMOBILE
Balzekas Motor Sales 
6012 So. Kėdzie Avė. 
Tel. Republic 3733

Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo- 
jilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

LIEUVISKAS HOTELIS nau- 
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl darbi
ninkų apsigyventi, vyrams 
ba moterims; su valgiu arba 
valgio $3 ir $4; $8 į savaitę 
valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

ur
bė 
su

Little Italy Shoe Store 
3862 Archer Avė. 
F. Carusillo, savininkas

Didelis išpardavimas vyrų, moterų 
ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK- 
MENYS DEL AU
TOMOBILIŲ. Tai
gom Tajerus ir Bat- 
teris.

Phone 
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 Weet 47 Street

AARON LIGHT 
Čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite



Kultūros Įstaigos Klaipėdoj
prirengtas

JAMS VELIJAM LAI

47 and Ashland av

GERIAUSIA JUM PA

Chicago, Iii

kare. Nedėltoj ifuo 10 iki 12 dienąALPAMaltExM

simptomai, dėl

FRANK P

naBOMmMKHI

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai
Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Dimloberry

igtera:;

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

OPINE OU 
MAN

JEI TURITE RUPTUKĄ 
BANDYKIT ŠIT4 DYKAI

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

auklėti- 
labai, į- 
tai su
trūksta

VISIEMS MUSŲ DEPO
SITORIAMS IR REME

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Aye.

THROAT 
ARUS 
IlKART

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

Šimkus 
, viena, 
nesenai

dome gerai
Patarimai

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

MINGŲ NAUJŲ METŲ 
VALDYBA, DIREKTO
RIAI IR, VISI TAR
NAUTOJ AL

nepaini 
jiems joh 

Urbti dar

PIRMUTINĘ, STIP 
RIAUSIĄIR SENIAU 
ŠIĄ LIETUVIŲ XVAL 
STIJ1NĘ BANKĄ AME 
RIKOJE. ,- •■

Kraujo . _ 
mikroskopiški ii’’ Riti 
iriai, .
ri parodo tikrų F~" 
/Jausto? ųmjjps, madoį gyduolės I

Ar Galvoji Kur Padėti Savo 
Pinigus nuo Sausio 1 dienos

laikymo j 
lenkite progos 
Jei jukų ruptur 
nesniagunio

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Šis choras 
koncertuoti, 

viešai pasite
ateinančių mptų sausio 

os atvada- 
urias klai-

pagalvės 
įvairios, 

nuosavas 
nesimato 

daikteliams

-v/e cfuaiT' 
llu? pŲlldClL 
f'iuid.and 
oųr detor- 
mmątion. 
to that 
daily smile 
is riot ., les’ęenodby 

fhi? milcN 
nass oFtne 
Drngleberry 
juice.-^a.-'ah.

Kumpas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Uždekite jį bile aut kokios r u pt u ros, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busite ant kelio kuris pertikrino 

tūkstančius.

Dr. Paul Bailinanti
Chiropracter Palmei* mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminucija

3462 So. Halsted St.

tikslo.
ir konservąto- 

kapela visai jaunos į- 
thčiau jų kultūrinis 
jau pradeda gražiai 
Klaipėdoje, o netru- 

visoje. 'Lletu-

Vartokito
BEECHAM’8 PILĖS

jos pagelbsti nuo kepeni) 
skilvio ir Viduriavio ligų 

Pagelbsti išvalyme odos.
Nėra jose Calomel 

Pirkit nuo jus aptiekoriaus 
. 25c. ir 50e. baksolis .

Maloniai 
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervu, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūsles, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes. *

Pagelbėtom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute
DR. GILL, Specialistas

10 N. Wells St., kainp. VVashington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ii' pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
vyto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė 
”nis nūn 10 ryto iki 1 vai. po pietų

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

Gydau įvairins ligas, o ypatingai 
uždisenėjusias,. be vaistų ir opdęh- 
cijų, naujausiais budais.

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

Tei e phone Lafayette 4543

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atį 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akiniiis 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
rnas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. SpčcialČ 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiąu 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Doąr Poador;— 
u Purinį tho 
year.vtehojK? ou.r . 
daily anties irt this 
paper. will brinrt a 
smile, at least.to 
?a>ut lips. and’ĄM?

ouroHbrts 
tothe ach i u ve i ne n t 
oFttiis <?na bv 
opening a bottle 
oCDintfkberry 
Juice.”

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 D.. Main St., 
Adams N. Y., dėl dykaj išmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždekite ji ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti, j daiktą, taip kad atsidarymai 
užsidarys natūralini ir diržų dėl pa
laikymo rupliuos, 4iebereikes. Nepra
leiskite progoj jjel dykai išbandymu 

ir nedaro jums jokio 
bet kum nešioti diržu 

vi^ą Javo gyvenimą? Kanj kentėti f 
Jus galite gauti gangjiną kad 
mažJs riiptuios 
ant Operacijos stalo kad neapsižiurėji 
Labai daug vyrų ir moterų 
,su\jo rupiu ros, todėl, kad 
neskauda arba nekenki 
boi Rašykit tuojau dėl šio dykai ii> 
bandymo, nes tai yra tikrai gera.', da 
l/kas ir pagelbėjo išgydyti ruptura 

gurios buvo kaip vyro dvi kumščio: 
/Bandykite ir rašykite tuojau ir va v 
lokite šį kuponą.

Jaučias Kaip Nau- 
Jas Vyrąs. •

■ y 5 I . ; " • 1
Viduriai Yra Ceri; Miega Puikiai < 
Wm. II. Shetman iš Minneapolis, 

Minn., rašo: “Tūlas laikas atgal, ap
turėjau jūsų laišką, kaslink gyduolių 
Nuga-'l'one. Esu jas gavęs ir, turiu 
pasakyti, jog tai geriausias tonikas, 
Kokią aš esu vartojęs. Aš jaučiuosi 
kaip ir naujas žmogus. Mano viduriai 
yra geri ir aš miegu puikiausia. Jus 
galit pasiųsti bile ką pas mane pa
siklausti apie jūsų gyduolę, aš kiek
vienam pasakysiu, ką ji padarė dėl 
manęs. Wm. H. Sherman”.

Šio laikraščio skaitytojai atras Nu- 
gą-Tone stebėtiną gydytoją tokiose 
atvejuose, kaip kad vidurių keblumai. 
Pabandykit jį. Jis yra taip paprastas, 
malonus ir veiklus, jog j keletą die
nų jus patys stebėsities, kaip gerai 
jaučiaties. Jis/urnai panaujins jūsų 
stiprumą ir energiją ir pataisys jūsų 
kraują, nervus ir kūną. Nuga-Tone 
išdirbėjai, taip gerai žinodami jo veik
mę. šitokiose atvejuose, priverčia vi
sus aptieKorius garantuoti jį ar su
gražinti pinigus jei jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus 
aptiekorius, arba prisiųsk $1.00 ir ap- 
laikysit tiesiog iš National Labara- 
tory, 1014 So. Wabąsh Avė., Chicago, 
Illinois.

Tel. Lafayette 42X3
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis^ lietuviams visados 
patarnauju kuogeriamiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chtea^, III.

yra 
tsilarj^ti.

nauju bu- 
pagerintu Eu-

InikU ligo- 
Kiekvicną dieną 

ir malonumų. Tai 
išgydo tūlių.

512.50
$5.00

SVEIKATA YRA LAIMIS
Serjtmifi, jėi norite tuoj gauti paleng- 
viuinją, ateikite j musų ofisą kuris 
yra

Prij konservatorijos sudary
tas didelis jungtinis choras; 
jame dainuoja konservatorijos 
ir kapidos auklėtiniai ir šiaip 
Klaipėdos jaunimas 
taip pat ruošiasi 
Primų karių jis 
d y šių s 
15 diena per Klaip< 
vimo sukaktuves, 
pčdicčiai ruošias 
paminėti. t

Net vokiečiai, kurio nėra ap
akini i pikta priešlieluviška 
agitacija pripažįsta kalbamųjų 
įstaigų — konservatorijos ir ka
pelos didelę kultūrinę reikš
mę ir kad Lietuva tikrai teikia 
Klaipėdos kraštui dvasines kul
ti iros. [“L.” ] Br.

ITotingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo- 
met jie yra sveiki. nHk 
Būti sveikame stovy- Jk 

je, tai reiškia būti ge- «« 
riausiame stovyje. Pro- YKt
tingi vyrai ir moterys m
nori būti tokiame sto- um
yyie ir kodėl jie nega- M
Ii Luti ?

Chiropractic gydy- SlS 
mas suteiks jums svei- m®
katos stovj. Sekite sau- ISh
gų kelią -— linkui Chi- 
'Yopractic. y

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, lik 
Tel. Boulevard 7006

moderniškai.
Naujausi moksli

niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jlei- 
džiant serums tie
siai j kraują, ąu di- 

k dėlių pasisekimu.
K Turime visada 
g| naujus serums — 
■ Profesoriaus Ehrli- 
I cho gyduoles 606 ir 

pagerintos 914, gy- 
ir be skausmo.
ir X-Ray Egzaminacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną —

ir nuo
TukstanČius nuvaro.

Tai yra paprasti 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9«iki 11.

2201 W. 22nilHST.
CHICAGO.

Jei neturi musų bandos knygutės, tai išimk ją tuo- 
jaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vie
tose, tai sutrauk juos vienon, kur žinai busi visuo
met užganėdintas.
Del Tamistos parankumo patariam, kad atneštumėt 
savo bankinę knygutę bile kokių bankų, o mes per
kelsime tamistos pinigus su visais nuošimčiais, į šią 
METROPOLITAN STATE BANK.
Mokama 3% nuošimtį į metus už padėtus pinigus 
ant taupymo, cj jei nori gauti 6% nuošimtį, mes jum 
patarsime dykai kaip tai galima padaryti, 
Šios bankos saugumą galite spręsti iš to, kad:

Kapitalas ir Perviršis yra $300,000.00 
Banko Turtas virš $3,000,000.00

kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia' 
mas

Sifilis ir kraujo I.kos prydomos 
du, Arsphcnaminc gydymu ir 
cscidc gydymu. Į labai trumpą 
niai jaučiasi daug geriau 
mes suteikiame linksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ..
DABA R
ATPIGINTAS IKI ....

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so
cialias lifras vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yra 
vartojamus su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų .ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnusiu ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tns nekai
nuos jun\s nieko ir nebuą būtino reikalo, 
kad jus gydytumetčs. Tai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad suteikus gerą pat arimą sergan
tiems.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ba akauamo 
Bridga geriausio auk»o. Su muse 
(deltom gulima Valgyti k!«ėi*u»i^ mal 
jtą. Gaiantuojamo riaą »avo darbą, h 
'omas musų kaina r. Sergėkite mu" 
‘antis, kad nakenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet Utk Btreet, 
Natnli Askbut J Ą»e.

Tel. Roosevelt 186C
652 \V. 18-th St., . Chicago, III.

lelinianus. Pirmiausia, jaučiasi 
ankštumas. Lovos įvairios ir 
jų tirštai pasieniais ir vidury, 
kambarių pristatyta; 
ir antklodės taip pat 
nes auklėtiniai turi 
patalines; tarp lovų 
stalelių kokiems 
pasidėti; jokie ] 
puošia sienų. Patys 
niai nuosavais ■ r ubais 
vairiai apsirengę. Visa 
daro negražų margumą, 
jaukumo.

E>el šių trukumų p. 
paaiškino^ kad j it eina 
kad internatas visai 
įsteigtas, taigi atlikta tik pa
tys būtinieji darbai; antra, pa
talinėms, >staldliams ; įtaisyti, 
sienoms papuošti ir kit. daly
kams reikalinga gana didelė 
suma, kurios nenorėjęs iš vy- 
riausybęs prašyti, nes manęs, 
kad musų jauna valstybe, prie 
dabartinės sunkios padėties, ir 
taip gana apsčiai skiria lėšų 
kultūros, reikalams. Šie truku
mai bus stengiamasi pašalinti, 
nesudarant valstybei didesnių 
išlaidų. u m

DR. B. M. ROSS, 
35 South Dearborn St.

Kampas Monroc ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augžto. Priėmimo kambaryj 
506 dei vyrų, priėmimo kambarys dėl mote-

Nežiūrint čia paminėtų tru
kumų ir nepatogumų, auklėti
niai uoliai ir geru upu moko
si, ir džiaugiasi ualį siekt 
savo užsbrėžtojo

Kaip minėjau, 
rija ir 
staigus; 
darbas 
reikštis 
kus pas i re

Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tūzu se
tų, $10.50. Pa
bandykit ši svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų j j dėl jūsų.

Mes dastatoms j visas pasaulio 
dalis

Alpu Malt Extract Co.
2423 VV. 47 St.

B Phone Lafayette 1104

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija ^atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musui -.dideli, JaTvai milžinai, kaip 
MAJEST.IC, • didžiausias pasauly,- 
OLYMPK, LAPPLAND, PITTS- 
BURGH -siūlo greitą kelionę j Cher- 
boug, Southanipton, Antverp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čio:i • klesęs keleiviai 
Kauna atskirus kambariui dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėm^ Pa
togumai, puikus maistas ir m'andet- 
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen-

Dr. Rosi yra simiauniąj Spacialintus Chi* 
eugoje. r.er trisdešimtį metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vu!. 
vakare.

Nedėlioj nuo iki 1 po pietų, 
l’anodčlv, Heo’doj ir tiybuloj nuo rylo iki 

8 rvul. vukure.

4vte»ų k auvedam* | mum fi naajus umui, tdpcl dbte* 
tavM. Uath arba ant limokOjlme.

PirMailnfl Lletevių ffilekiroai KarporaclJ* Aaaerlikote |
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC C(K Imt.

A. HARTKVS, Pras.
VV. 17th Si., Tel. 7JU1> IIB&& Cbięagt

***w’a**<M*'****l»WMMWM*CM*MM»M»dW*^^

Peoples

Chiropractic The Master 
Raktas Kuri^ Atidaro 

Duris j Sveikatą
' SUIRIMAI bile vienos 

—.sekančių dalių gali pa- 
yjgJT/jfeįK eiti nuo NERVOS pri- 

spaudimo nugarkaulio 
Z** .kauliukais:

SMEGENŲ 
AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES' 
GERKLES 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
TLAUCIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
s a migi 
BLUŽNIES 
'INKSTŲ 
•plonųjų 
'DIDŽIŲJŲ 
■LYTINIŲ 
•sąnarių

Gruodžio 29, 3 vai. iš ryto — 
1924 m. persiskyrė su Šiuom 
pasauliu pragyvenęs 471 metus 
amžiaus, f^tejo iš Lietuvos, 
kaimo Rhnauų, Reųūgalos vai., 
Panevėžio ajx Lietuvoj paliko 
seserį Agnieška ir brolį Joną, 
o Amerikoj brolį Petrą, seserį 
Antaniną, žmoną Marijoną ir 3 
vaikus: Edvardą 13 metų. Ka
zimierą 10 metų ir Franciškų 7 
metų. l aidotuvės atsibus pėt
nyčioj, sausio 2 d., 1925 m., 8 
vai. ryto iš namų 8842 Houston 
Avė. j šv. Juozapo bažnyčią So. 
Chicago. o iš ten po pamaldų į 
§v. Kazįmiero kapines.

Meldžiu visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir atiduoti paskutinį 
patarnavimą neužmirštamam 
Juozapui. - 5 «...

Nubudus
Žmoną Ą vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gia- 
borius 1. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203. : ... ••

Kapelai yra 9 mokytojai, į- 
\ airių muzikos instrumentų 
dideli specialistai, pakviesti iš 
Čekijos. Jie suvaro busimojo 
simfonijos orkestro branduo
lį, vadinamąjį nonetą (9 ins- 
11 ūme n t ų mažas orkestras). 
šis noncias jau dabar kas dvi 
savaitės koncertuoja, duoda
mas galimumo klaipėdiečiams 
pasiklausyti labai aukštos to
bulybės muzikos. Į šiuos kon
certus noromis lankosi tic4< 
lietuviai, tiek vokiečiai. Noue- 
tus jau po vieną kartą kon
certavo Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžy ir Mariampoleje; visur 
jo koncertai turėjo gražaus 
pasiekimo. Nonetas ię ateity 
važinėsiąs su koncertais po 
Klaipėdos kraštą ir visą Lietu
vą, kiek tai netrukdys kape
los mokslui. Kapelos 9 muzi
kai čekai per vienus metus lai
ko žada išmokti lietuvių kal-

Dr. B. M. ROSS maloniai suteikia <ly

35 S. Dearborn S t

, -4»JVv>STOMAC«l 
PANCKCA8 

a.- >\\\ sn.ro*
. Eįigj VĄkioneys■ rryJ \‘smau. Bowtx 
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šlapumo analyz.as, 
laboi atorijos išbandy- 

ja daroma, ku- 
aveikatos; stovį. Ge

li- prirengi- 
ū ir kurortinėse Vals- 

Ross dei Ky_ 
Žmonės turintys chronižkas 

kepojių nesmagumus, ner
odai ligas, pūslės ir 

yrtl gydoma kasdien.
Žmonės kurie yra 

ncrvMki uilpni ir tu- 
ri galvos skaudėji- 

Ą mus, nugaros skau-
Ji dėjimus, smarkų 4»r*

» diei plakimą su-
skirdimą odos, s^ti. 
nusius giles, skaudu- 1^1 liūs, prastą apetitą,
privalo gydytis tuo- 
jau.

Sergantiems 
teikiamas' labai 
ras patarnavimas 

W kiomts mažomis kai-
Ų nomis, kad kiekvie-
|Ch. nas lengvai giali už-

--------- simokėti. Dr. Ross

DYKAI DEL RIJPTURU
■ AV. S. Rice, hic.

‘98 D.. Ateu. SL, kdior, N. A
Malonėkite a*:ių,di n>uu .uju 

peŲ gyduolių dėl rupturps.
\Varda:.

X‘lreRUs
. t alslija

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

Sergant* žmonės pasi 
■ tarkite snDr. Ross.

Pasitarimas dykai.
. <ŲagzanilTmelj., 

____ ‘ĄvRiti 1--------------------  
, taipgi X-Ruy egzaininacij 
parodo tikrą jūsų

niai pridarytos Amerikoj 
tijose yra suteikiamoiį per D( 
dymo ligonių 
ligas, skilvio 
viškuma. kraujo liga 
slapu m
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nio už pratnikusią vandens per
vartą. Destesano kaltino sAvo 
iniomiininką, kad tasis buk ap 
skundęs valdžiai už įpralrukusią 
vandens pervartą ir pradėjo Zap- 
pi<‘ mušti ir taip sumušė, kad 
veikiausia jis įnirs. Zappie be
sigindamas peršovė idukusį na- 

95,000 bedarbiu Chicagoj■savinin^_ _ _  .
Lietuvių Rateliuose.

I {--------------- ,

Didelės dovanos Lietuviu 
Auditorijai

CHICAGOS 
ŽINIOS

2.000 bedarbiu yra Ik* pastogės 
ir neturi kur prisiglausti 
bortiniuose šalčiuose.

da

FtNteralinis darbo biuras 
skelbė, kad. Clikagoje šiuo 
ku yra nemažiau 95,000 bedar
bių. Niek tiriu jų kenčia labai 
didelį skurdą, o mažiausia 2,- 
000 bedarbių yra benamiai ir 
turį kęsti dabartiniuis didelius 
šalčius gatvėje, be pastrigęs, 
nes jie neturi kur prisiglaus
ti, kadangi visokios prieglau- 
<!t)s yra jau senai perpildytos.

Policijos viršininkas Collins 
sako, kad dėlei šios bedarbes 
yra padidėjęs skaičius pikta
darybių. Bedarbiai neturėdami 
iš ko gyventi stveriasi plėšimų, 
kad nors Ino susigriebti kiek 
pinigų kur sau pastogę nusi
samdyti ir duonos kąsnį nusi
pirk t i—negi mirti gi žmogui Lš 
bado ir šalčio prie viso šio mau
sto turtingumo.

Bet dar blogesnė padėtis yra

pa- 
lai-

J. F. Budrikas dovanojo Audito-

w t laįi i m

Iš “Birutes”
šj vakarą sukinki m ui Naujų 

Melų, Birute rengia gra^ų va
karą Auburn Park Masonic 
Temple, prie 78 St. ir Union 
Avė. Visi, kurie nori linksmai 
pasilikti Naujus Melus, tai pil- 

j nai galės kiekvienas atsiekti 
šinme B iru I e,s pare n gi me.

—Svečius.

North Side
Pasilikimui Ndujų Melu

Northuid iečiai
met pasitikti linksmai’ Naujusrijai gražų pianą. Bridgeport Mpt ncs kai visĮi<t

Funitture Co. taipjau piąhą. 
Kitos brangios dovanos.

ir šie-

cius 
apie 
pastogės.

rkia 300,600 žmonių 
60,000 Išdarbiu yra

ir
be

Smulkios Žinios
12 žmonių liko sužeista, viena 

mergaitė gal mirtinai, taksika- 
bui susidūrus su automobiliu 
Evanstone. Tarp sužeistųjų y- 
ra šešios studentės, kurios tak- 
sikabu gryžo iš šokių.

Baigiant budavoti Bridgepor- 
to Lietuvių Amlitoiiją, bridge- 
portiečiai suskato aukoti įvairius 
daiktus Auditorijos įrengimui ir 
papuošimui.

Jau pirmiau buvo paskelbtas 
ilgas sąrašas aukojusių, ir tai 
ne mažas sumiM, supirkimui kė
džių Audi tori jai.

Dabar Auditorijos B-vės sek
retorius J. P. Evaldas praneša, 
kad supirkimui kėdžių aukojo 
dar:

Watter Balchiunas $10
Jonas Adomaitis $5.
Bet didžiausią ikišiol auką da

vė du žymus Bridgeporto lietu
viai biznieriai: Juozas E. Budri
kas, savininkas didelės muzika
lių daiktų'sankrovos ir Bridge- 
port Furnitųre Co. Jie žino, 
kad salė be piano nėra salė, to-Į 
dėl abi firmos paaukojo Audito-Į 
rijai po gražų pianą. |

Juozas F. Budrikas paaukojo Į 
gražų “baby grand” pianą kon
certams, o Bridgeport Fumitu-I 
re Co. taip pat gerą “upright” Į 
pianą. Taigi Auditorija turės Į 
du gerus pianus, pasidėkavojant 
dviem duosniems Bridgeporto I 
lietuviam^ biznieriams.

J. P. Evaldas, Auditorijos B-1 
vės sekretorius ir I sėmingas I 
Bridgeporto biznierius, kurisl 
kiek pirmiau yra nemažai auko
jęs Auditorijos kėdėtas, dabar I 
uavo auką padidino, paaukoda
mas puikų elektros lempų setą Į

ir šiemet Bijūnėlis rengia gra
žų vakarą su gražiu progra
mų scrcdos vakare, gruodžio 
31 d., Lhiosybės sVetaineję, 
1822 VVabansia avė. 'I'odel 
northsidiečiai bepralei^kite pro
gos, nes suėję j vieną būrį ga
lėsime linksmai praleisti vaka
rą ir senuosius metus, o pasi
tiksime naujus. Be to. da pu
si klausykime gražių dainelių ir 
kitokių muzikali.škų gabalėlių, 
kuriuos patieks Bijūnėlio na
riai. Bijūnėlis nėra nuvylęs nė 
sykį, lodei užtikriname, kad 
publika bus pilnai užganėdinta 
ir šį kartą. Taigi <la sykį visus' 
kviečiame a ts i hm k y I i.

Bijūnėlis

Roselandas
Kliubo balius.

Im-

NAUJIENOS, Chicago, pi

Pranešimai
■ ,♦

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

ar kviečia.

PRANEŠIMŲ TAISYKLAS
t

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

1. Nuo lapkričio 15 d. š: m. pra
nešimai dalinasi į dvį dalis: vie
ną -• pranešimai talpinami dykai, 
antm - • pranešimai apmokami.

12. Dykai . talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško jmbudžio. Dykai pra
nešimai talpinami lik du kartu tuo 
pačiu reikaųi.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų .organizacijų, ' draugijų, 
kuopų, kliunų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių jiizniškų parengimų; 
balių, teatrų,’ piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir’ bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai gulimi tal
pinti Inlkrafįfyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius dię- 
nų ii- colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

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

MMi

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
■MMMMNMM)

Antano
..r,

Gyveno pirmiau Penn

\ PA.JIEšK.AU savo brolio 
Karčiausko, angliškai save 
“Ton,y Kari”.' ,
sylvanj-jos valstijoj ir dirbo matuose. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Meldžiu paties atsišaukti arba kiti 
kurie jj pažįsta duoti man žinią, sesuo 
Petronėlė Karčiauskaite - Atkočaitis, 
nlOO Archer Avė., Chicago, III.

APSIVEŪIMAI
PA.HEšK AU apsivr-u'įmui merginos 

ar našlės be vaiki}/ be \kiriumo tikę 
ji/no ir (uito, nuo 25 iki V» meti) am
žiaus, nemylinčios menuli J* šviesybės. 
A ’ esu ?,6 metų amžiaus; ptatesntas 
žinias gausite per laišką, su pirmu 
laišku mąlonėkit. prisiųsti savo 
veikslą, katras bu.' sugrąžintas.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St. 

Box 432, 
Chicago, iii.

................ .... ... ■■ ' ... ..i —

ĮVAIRUS SKELRIMAI
•W*<^X<WWWW*<WS*WW IW*^**-**WWW**V**WW***^**«»***W^W^» 

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
tr garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Aye., 
Phone I.awndale 0114.

.MEŠKAI) DALININKU 
“Švyturio” B-vės skyriaus sudarymui 
ir milžiniško knygyno atidarymui 
Amerikoje (Chicagoje). Kreipkitės į 
“Švyturio” B-vės .įgaliotinį

JONĄ STRAZDĄ, 
3301 So. •Halsted St., Chicago, III.

(ofise Mr. Bakševič)'
— - .■.'■r..™-A ... ..

IŠRENUAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas, karš

tu vandeniu šildomas' gerame judėji
me, <65. Tame pačiame naųie, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So., RobeV St, 
Tel. Prospect 3926

^Trečiadienis. Gr. ,&!.

REIKIA DARBININKU
VVR<?

REIKALINGAS blaivus žmogus 
dirbti ant mažos farmos. Butu geis
tina, kad atsišauktų kuris patyręs 
dirbti ant farmos.

J. DAMBRAUSKAS, 
Bos 132, 

Willo\v Spiings, III. ' ■
■J"

PARDAVIMUI

Grojiklis pianas $160
Parduosiu savo grojlklį pianą, 

atigšlo$ rųšies išdirbinio, 100 ro 
lių, bončjus ir kabinetas, paimsiu 
dalį {mokėjimo ii dalinais išmo- 
k ėjimais

2918 Milwaukee Avė.
1 floor

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, feina $700.

Atsmaukite
J656 Wabansia Avė.

—t—------:-------- l

Bučernė ir Groserne už
* puse kainos

Arba savininkas maino ant automo
bilio. Biznis išdirbtas per ilgus mo
tus. Priežastis pardavimo liga. 
K)(‘ij>kitės pas

C. P. Suromski and Co.
3352 So. Halsted St.,
Tel. Bonievard 9641

PABDAV1M.I’I pigiau negu 
kainavo žuvų marketas ir 
katosen.

4127 Archer Avė. 
netoli Francisco Avc;

dėl i-

MORTGECHI -PASKOLOS
■■■■■■iii

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių

patogaus
4 Komiso

BR1DGEPORT 1.0 A N CO.
KlaUsk N. Kanter, prezidėnt.fcH

3301 So. Halsted S t.—Boulevard »>7<- 
Rezidencija Lownda!ę 79ftu

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Regul'aria! kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoripg ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicato, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFIiK, Manarer

VYRAI IŠMOKITE MOOKRNlNftS 
BARBERYSTES

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wdls St.

Cicero vidurinės mokyklos J. 
Strejing Morton High School se
nasis triobėsis sudegė. Tuo lai
ku mokykloje ėjo žaidimas bas- 
ket-ball ir prasidėjus gaisrui bu
vo kilusi panika, bet sužeistų 
nėra. Kad pabudavojus naują 
triobesį reikės $900,000. Moks
las taipjau bus dalinai sutrukdy
tas, nes senojoj mokykloj tilpda- * lel Auditorijos prieangio (Lob- 
vo apie 2,400 mokinių, kurie da
bai’ turės būti sugrusti i naująją 
mokyklą.

by sėt), vertos $135. 
Kas (langiau?

Mrs. Josephine Šilko, 35 m., 
S928 Houston Avė., liko nušauta 
pakvaišusio nuo munšaino Stan
ley Kaczynski, kuris tuojaus ir 
pats nusišovė. Tragedija įvyko 
matant pastarojo broliui ir trims 
mažiems-' Šilko vaikams. Prie
žastis tos tragedijos yra neaiš
ki.

Bndgeportas
Namti savininkams 

kvietimas

Užpereitą naktį plėšikai api
plėšė du teatrus. Commodore 
teatre. 3105 Irving Park Blvd., 
jie laimėjo $1,400, c •State-Ccri- 
gress teatre $s5C.

Trys advokatai, kurie išgelbė
jo jaunų milionierių žmogžudžių 
Nathan Leopold ir Richard Loeb 
gyvastis, gaus už savo darbą 
$150,000. Kaip' advokatai pasi
dalins tą sumą tarp savęs, dar 
nepaskelbta.

Dr. Floyd Mahon iš Riverside, 
kuiis “išvogė” merginą Esther 
Stilles, atimdamas ją nuo jos 
vaikino Eisner, su kuriuo ji va
žinėjosi automobiliu, liko nu
baustas $250, nors mergina pri
sipažino teisme, kad ji nuėjo pas 
daktarą savo liuosu noru. Dak
taras liko nubaustas už grūmo
jimą ginklu vaikinui Eisner. Pa
ti mergina liko nubausta $5 už 
nederamą elgimąsi ir tapo teisė

jo pabarta už vaikščiojimą su 
vedusiu daktaru.

šeši plėšikai užpuolė Frank Z. 
Wood, kuris gabeno vienai kom
panijai 750 galionų industrinio 
alkoholio, nuvežė jį prie 79 ir 
Racine gatyių, išmetė iš auto
mobilio, o patys nuvažiavo su al
koholiu.

Gabriel Zapplie, 850 Fortjuer 
St., guli ligoninėj ir galbūt mirs; 
L. Deztesano taipjau guli ligoni
nėj peršautas. Tai pasekmė bar-

Gii'uodžio 25 d. Lietuvių 
provement ir Benefil TCliubas 
surengė vakarėlį su lietuviškais 
šokiais. Vakaras papuolė labai1 susinnkimas įvyks Sausio 5 <1., 
šaltas, žmones nieku,r negalėjo; 158.1 
pasirodyti ant gatvių, bet vie^-j 
nok į vakarėlį publikos prisi-j 
rinko pusėtinai daug. Po sep
tintos valandos vakare muzi- 
kantai pradėjo grieš!i lietuviš
kus šokiiiš; pirisirinkus publi
kos dar daugiau, graji.no ir 
angliškus šokius, taip kad už
ganėdinus ir vienus ir kitus. 
Šokėjai turėjo giros progos 
prisišokti iki valios, nes šokiai 
tęsėsi iki dvyliktos valandos 
nakties. Kurie tik buvo vaka
rėlyje, tapo užganėdinti. Nuo 
to vakarėlio 
tinai pelno.
L. I. ir B.

Rosviand. —• Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininku metinis 

, 7:30 
| vai. vakare, K. Strumila svetainėje, 

E. 107 gatvės kampas ir Indiana 
1 Avė. Visi Hjlėrininkai ir šėrininkės 
malonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 

1 1 ♦ • t 1 !•nes 
turi

yra daug svarbių reikalų, kurie 
būt apsvarstyti.
J. Tamašauskas, LDNB. Sekr.

kliubui liks pusė-

K. Korespondentas.

❖

Namo B-ve išrinko valdybą.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkimas atsibus antrame 
dienyj, t. y. sau.š|j 
vak. Itaymom! Cjiąpolyj, 816 W. 31 St.

Malonėsite visi ątstoyai susirinkti 
laiku paskiriem vieton, nes yra daug 
reikalų Jaukiančiu galutinai įsprjsti 
klausimus.

Priegtam donio: draugystėms, kliu- 
bams, kuopoms ir visoms- įstaigoms, 
kurios 1919 ii' 1920 metais prigulėjo 
prie Chicagos Lietuvių 'tarybos, kad 
jos sumokėtų savo skolą, nes bežiū
rint pasiųsto 
nedavė ir skolos išlyginimui $5 

j prisiuntė. Sausio 13 d., paskutinis 
Į laikas sumokėti yra paskirtas. Ne
sumokėjusios draugystės, kliubai ir 
t. t. bus vantai viešai - paskelbti laik
raščiuose.
Valdyba Chicagos Lietuvių Tarybos.

metinis 
antra- 

y. saidfp 13 dieną, 7:30 vai.

jojos laiško atsakymo 
ne

VAIDYLIJ NAKTIS
Lietuvių Darbininkų Namo;

Bendrovės direktoriai, naujai

IšSjftENDABOJA 4 kambariai ant 
2 auldsto. Kambariai šviesus ir šva
rus. Yra R-azas, elektra ir maudy
nė.

Renda pigi.
Atsišaukite

4618 So. Tabnan Avc.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
pirmos klesos keptuvė (pekamė), 
mainysiu ant namo. Priežastie par
davimo, nesveikata.

fiauk
Boulevard 5018

Greitai ir pigiai/
Išmokiname Anglų kalboj Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesni mokslą j 
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 and So. Halsted Street^

RENI)AI gera vieta dėl bar- 
bernės. Barbeno bizniui pato
gi vieta. Kreipkitės prie savi
ninko. įlenda pigi.

1703 N. Crawford Avė.

PARENDAV0J1MUI 5 kambarių 
namas medinis su elektra, gasu ir 
visokiais paskutinės mados įtaisy
mais, renda $23,00 mėnesiui.

Atsišaukite
4836 Ridgevay Avė.

RENDON kampinė krautuve, 
tinkama dėl restaurano arba 
batery sandelio, taipgi yra 4 
kambarių fintas, yra gasas, por- 
Čius. Pigi renda. 734 W. 35th 
St. savininkas tel. Midway 2246

EXTRA \ 
Pardavimui kurpiaus mašina, Lan- 

dis stičeris, American finisner ir ki
tos visos reikalingos mašinos dėl bat
siuvio už $450.

84^4 Bu.rley Avc., 
So. Chicago

............. .
DIDELIS B ARGONAS 

Bučemė ir Groerne geroj vietoj su 
namu arba be namo parduosiu pigiai, 
priežastis,' savininkas turi du bizniu; 
tąipgi galiu priimti pusininką su 
$100(1, atsišaukitį 3331 So. Halsted 
St. j bučernę, arba 3122 So. Halsted 
St. vakarais.

PARSIDUODA grosemč maišytų 
tautų upgyventoj vietoj. Daro gerą 
cash biznį. Renda labai pigi, tik 
$15.00 į mėnesį. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Kaina $500.

Atsišaukite
5215 Wentworth Avė.

svarbu mokėti. kiėkvie-yra tai 
nanrTfJ .. f ... ■■■ rn__ -
gei tie, kurie kalba gerai‘angliš
kai vDur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitą dalykų gaji lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują ljudą moki” 
mo Leveskio .^iokykjoje klesose ir 
per laiškus. febrresnonuence). Pla- ! 
tesnių paaišk‘ri>nt! Idausk asme, 
niškai arba laišku. __

LEVESKIO MOKYKLĄ^ 
Prirengiamoji ir Prekybos J 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI.L 
(kfciip. 33-čios gatv., 2-ros lubos |

Susivienijimas Lietuvių Na
mų Savininkų ant Bridgeporto 
kviečia visus lietuvius namų 
savininkus prisirašyti prie šio 
Susivienijimo tikslu sudaryti 
didesnį organizuotų skaičių ir 
todėl didesnę "spėką, kad turė
dami didesnę spėką atsikreipus 
pro miesto valdžios gautumėm 
geresnių pasekmių. Tai ypač 
reikalinga reikalaujant apvaly
ti čiesf ar duoti mums didesnę 
apsaugą nuo plėšikų ir valka
tų, kurie stovėdami 
ant gatvių kampų užkabinėja1 komisija J. Daručius, J. VarA 
ir apiplėšinėja praeiviui gąsdi- 'kojis ir M. Užunaris. Pastara^1 
na ir drasko musų moteris ir 
jaunas mergaites. Mušti reika
las yra visą tai pasalinti. Taip
gi yra reikalas apsisa^got nuo 
išnaudotojų — neiMidorjų nuo 
mininkų, kurie gyvendami pa
daro daug žalos namų savinin- riai. 
kams. Minėtas gi Susivieniji
mas padeda nuo to visko apsi
saugoti, turi savo advokatą iš- 
’-elimui nepadorių nuominin
kų, reikale moka $14 pašalpos 
už iškėlimą nuomininko, laike 
mirties moka $50 iš iždo, pa
samdo karavaną, nuperka pui
kių gėlių vainiką ir palaidoja 
su muzika. Į Susivienijimo gi 
iždą mokama tik po 25c.’ į me
nesį ir jokių kitų mokesnių 
nebūna.

Prie šio Namų Savininkų Su
sivienijimo gali priklausyti 
kiekvienas, _ ....  ___ _______________
žiaus ar gyvenimo vietos. Susi-1 išduotas bendroves metų vei

kimas ir bus svarstoma kaip 
veikti sekamais metais, todėl 
būtinai turėtų atsilankyti visi 
dalininkai.

būriais

be skirtumo am-

rinkimai yra laikomi kas pir
mų trečiadienį. kiekvieno me- 
uosio, apie 8 v. v., Mildoj sve
tainėj, 3142 S. Halsted St

Kviečia visus Valdyba.

Kurie esate paėmę tiekietus 
šios iškilmės pardavinėjimui 

išrinktieji, turėjo porą susinn- aplaikę per laiškus, malonėkite

tus ne vėliaus gruodžio 81, 1924 m. 
Ripkevičiui į Naujienas, arba 

rinko valdybą sekantiems me- Charles Montvidui 1822 Wabansia 
tam'?. Ji susidės iš sekamų as
menų: organizatorius P. Ba- 
žanskus, raštininkas J. Tuma- 
šanskas, iždininkas J. Vareko- Northsi(les Vaikl 
j»s» 
nis ir J. Darabiusi; kontroles ?Ju3<lži?
komisija: 1 . (rrigula, M. t'žll- žus programai kurį išpildys Bijūne 
naris ir P. PuodŽiunas; teisių lio nariai.

kimų, kuinuose dalyvavo kartu ‘luotl Plnįgus > Y • (,4 .— - ptn Vi 1

ir senieji/direktoriai. Jie išsi- a.

ant 
arba 
pri

tik ie-

RENDON 6 kambarių flatas, 
pečium šildomas, elektra, vana, 
ir visi parankumai. Atiduosiu 
už $30.00.

4438 So.
A

\^rtesian Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, su gyvenimo ruimais. Biznis iš
dirbtas ir visi reikalingi daiktai prie 
biznio randas.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

BARBERYSTftS MOKYKLA 1
Del vyrų ir inoh'rų, dienomis iiV 

vakarais. Mokama 50% už uždirba 
lūs pinigus laike niokiniinosi. 
Įima uždirbti nuo 812 iki $20 j sa« 
vaitę.

International Barber College I
651 W. Mndison St. !
609 \V Mndison St.

672 XV Madisoh St. 429 S. Clark S'I

Avė.
Nepranešus iki paskirtam laikui 

skaitysis parduotais-.

! Northside palikimui naujų metų 
Northsides VaikJ Draugijėlė Bijunė- 

kasos globėjai A. Maliko- lis rengia draugišką vakarėlį seredoj, 
L, Liuosybės svet., 1822 

Wabansią Avė., 7:30 v. v., bus gra-

. Visus širdingai kviečia
me atsilankyti. Bijūnėlis.

-
L. S. J. Lygos sporto skyrius rengią 

čiužipėjimą Washington Parke sau- 
Nemokan

čius čiužinėti ptimbk^sime.
Komisija.

jame direktorių suririjjkii_
valdyba dar ne visa /pridavė ?!"s' ™'Xokteh; 
savo kaucijas. Todėl nutarė 
šaukti direktorių nepaprastą 
susirinkimą, kuriame dalyvaus 
vieni naujai išrinkti direkto- 

Tas siijsirinkimais įvyks 
gruodžio 31 d., Aušros kam
bariuose. Kaip visi valdybos 
nariai priduos kaucijas, tuo
met bentlrovSs pinigai banke 
bus pervesti nanjąjai valdybai. 
Visa valdyba yra po kaucija: 
organ.?bnilt orius, iždininlkas ir 
du kasos globėjai yra po pen
kių tuksiančių dolerių kaucija, 
o kontrolės komisijos narys, 
kuris turi knygutes. Šerų par
davėjų po penkių šimtų dole
rių. Sausio 5 d. įvyks ir šeri- 
ninku susirinkimas, kuriame 
turės užtvirtinti valdybą ar at
mesti. Tame susirinkime bus

PRANEŠIMAS
—t-----------

Tautiška Draugyste Lietuvos Duk- 
terų rengia grasų maskaradų balių 
sevedoj, Gruodžio (Dec.) 31 d., 1924, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:00 vai. vrk. Įžanga 50c. Tai 
bus vienas iš gražiausių balių. Kvie
čia visus atsilaikyti. Komitetus.

Town of Lake. — A. Z. V. D. Dai
lės ir dainų mokyklą atsibuna kas 
kiekvieną penktadienį nuo 6 vai. va- 

po 
ęsis per 

Malonėkit leisti

kare Davis SU. Paiko svetainėj 
vadovvstę, p-lės Bigeliutčs ir tęsis 
visą žiemos sbzoną
savo vaikučius pasimokinti dAilėj ir 
dainų savo vjpktičių. Kviečiu

Vaikučių Komisija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEšKAU brolio Kazimiero Norei

kos. Paeina Alkupiu kaimo, Kvėdar
nos vals., Tauragės apskr. Pirmiau 
gyveno Port Wr.shington, Wis. Da
bar nežinau kur randasi. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukite. Kas 
praneš man apie jo buvimą, duosiu 
už tai $5.00.

LDNB. Korespondentas1 iKMllUS NOREIKJA
I JI t/.1

IUDVTKAS NOREIKJA 
b p. o., Rockford, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL Į

įieško kambariu
PAJ1EŠKAU kambario prie mažos 

šeimynos, geistina, kad butų apšildo
mas ir vienam gulėt. Kas tokį turit, 
meldžiu atsiliepti laišku.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 433
T, ■ b U

- I- Tl- Į ---------

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA moterų prie apvaly
mo namų.

Atsišaukite
62 W. Washington St. 
Room 21, 2nd floor

PAJ1EŠKAU mergaites ar mote
ries dėl vaikų įr namų dabojimo, trys 
vaikai, vienas’1 tik mušas. Mokėsiu 
Rerą algą.

AntrašasTED. SZAPOVICH,
16!9 East 115th St., 

Trečias nartias nuo fronto
Į""1”—T"!!.1." !J-'.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų lan
gų plovėjų. j

Atsišaukite
62 W. Washington St.
’Room 21, 2nd floor

RElKAJ^INGAS patyręs bu- 
čeris, kuris kalba angliškai. 
Atsišaukif tuojau.

2911 W. 63 St.

praktiškos Automobili) J 
Instrukcijos V

Yra svarbu dėl automobilių m^ 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 

‘ 1 
ą prižiūrėjimą 

jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar goresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1OII7 \V Madisun St

PARSIDUODA bučernė ir groser- rengę pradėti. Pagal inusų naują 
e puikiausia ant South Sidos, lietu- sistemą ir asmenišką prižiūrėjimąnė puikiausia 

vių ąpgyventoj vietoj, biznis gerai 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

Telephone Roosevolt 8626

PARSIDUODA Lunchroom 
visas, arba gali pristoti kaipo 
pusininkas.

* Atsišaukite
1715 Si Jefferson St.

NAMAI-2EME HUFFMAN
DIDELIS mūrinis, 2 flatų namus 

prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingaj. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 57 
St. Tel. Prospect 1364

(mokėti Viena Tūkstantį
3 pagyvenimai jm» 5 kambarius, 

elektra, maudynes, randasi Brighton 
Parke, parsiduoda labai pigiai arba 
savininkas mainys ant bile kokio biz
nio. Platesnių žinių kreipkitės pas 

C. P. Suromski. and Co.
3352 So. Halsted St. 1
Tel. Boulevard 9641 .

NORIU mainyti 4 flatų mūrinį na
mą ant biznio. Namais randasi ge
roj apielinkėj. Turėdami biznj mai
nymui kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.' 
Tel į Boulevard 4899

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
po 4 ruimus namas pigiai, galite * d 
mažai pinigų, morgičių duosiu arba 
mainvsiu ant biznio.

L. DANIS,
4345 So. Wastenaw Avė. 

Chicago, III.

Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją į dvyli ką 
mėnesių.

Garsinkites Naujienose

PA.JIE%25c5%25a1K.AU
graji.no
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