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Klaipėdos Kraštas nerimauja
nravedi Vatikanas įspėja kunigus nt JKaiauja pravesti Į neužsiimti politika

rinkimus Seiman j ROMA, Italija, rūgs. 27. — 
« < a *»>«*** Mw . pOpiežiaus puug xi sekreiorius,

............ kardinolas Pietro Gasparri, iš
leido aplinkraštį, kuriuo įsako
ma kunigams neužsiimti politi
ka ir nesimaišyti j politikos da
lykus.

[Tatai turėtų įsįflomėti kuni
gai Lietuvoj, kur jie tik politi
ka ir beužsiimą, dagi pačią baž
nyčią pavertę politiko^ muge.]

Popežius įspėja kunigus 
neiti politikon

Rusų politiniai kaliniai Solovec 
ke paskelbė bado streiką

Klaipėdiečiai reikalauja 
rinkimu Lietuvos 

Seiman
masiniai Klaipėdos 

gyventoju susirinki* 
siunčiamos Lietuvos

Laikomi 
krašto 
mai ir 
vyriausybei rezoliucijos.

KLAIPĖDA, rūgs. 14. — Lie
tuvos valdžiai vis atidėliojant, 
vis vilkinant paskelbimą Klaipė
dos Krašte rinkimų« į Lietuvos 
Respublikos Seimą ir Klaipėdos 
Krašto Seimelį, klaipėdiečiai 
ima nerimauti. Krašte laikoma 
masiniai žmonių susirinkimai ir 
priimama griebtos rezoliucijos, 
su reikalavimais Lietuvos vy
riausybei, kad toki rinkimai bu
tų urnai pravesti.

Klaipėdiečių rezoliucijos.
Rugsėjo 9 dieną įvyko masi

nis susirinkimas Šilutėj, kur 
buvo priimta šitokia rezoliucija:

Mes, Šilutės gyventojai, vie
šame susirinkime 1924 m. rug
sėjo 9 d., 8 vai., Germani jos Sa
lėj nutarėm vienbalsiai reika
lauti iš Lietuvos Vyriausybės ir 
Krašto Direktorijos, kad Klai
pėdos Krašte tuoj aus butų pra
vesti rinkimai į Lietuvos Respu
blikos Seimą ;r 
to Seimelį.

Susirinkime 
200 žmonių.

Ši rezoliucija
publikos Prezidentui, Seimo 
Pirmininkui, Ministeriui Pirmi
ninkui ir Krašto Direktorijai ir 
skelbiama laikraščiuose. (Seka 
parašai).

Rugsėjo 10 dieną panašus ma
sinis susirinkimas įvyko Prieku
lėj, kurs vienbalsiai priėmė ir 
pasiuntė Lietuvos vyriausybei 
ir Krašto Direktorijai šitokį rei
kalavimą:

1924 m. rugsėjo 10 d. 9 vai.! 
Balo salėje mes, Priekulės gy-l 
ventojai, skaitlingame susirinki
me, dalyvaujant apie 350 žmo
nių, apsvarstę vispusiškai Klai
pėdos Krašto gyventojų reika
lus ir remdamies priimtu Klai
pėdos Krašto statutu, vienbal- ■ 
šiai nutarėm reikalaut iš Lietu
vos Vyriausybės ir Krašto Di
rektorijos skubiai pravesti rin
kimus į Lietuvos Respublikos 
Seimą ir Klaipėdos Krašto Sei
melį, nes tik per savo išrinktus 
atstovus galėsime patenkinti 
Krašto piliečių reikalavimus.

ši rezoliucija siunčiama Val
stybės Prezidentui, Seimo Pir
mininkui, Ministerių Pirminin
kui ir Krašto Direktorijai, o 
taip pat skelbiama laikraščiuose. 
(Seka parašai).

300 politiniu Solovecke 
paskelbė bado streiką

Reikalauja, kad sovietų valdžia 
pargabentų juos Rusijon, kur 
sąlygos labiau pakenčiamos.

Klaipėdos Kraš-

dalyvavb apie

siunčiama Res-

Iš Tautų Sąjungos susirin 
kimo darbuotės

Negirdėti raudonarmiečiy 
r žiaurumai Gruzijoj

Pilietinis karas Kinuose

Japonija nesutinka su arbiira- 
cijos protokolu; reikalai! Jj
kai kurių pakeitimų ir,priedų 

-----------j.-------

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 27 
— Japonijos delegatas Adaši var 
kar pareiškė Tautų Sąjungos 

i komisijai, kamantinė jančiai ar- 
ibitracijos h1 s:
l projektą, kad japonų delegacija 
| negalinti visam tam protokolui 
ištisai pritarti. Japonai reikalai!- 

Į ja kai kurių priedų ir pakeitimų 
protokole, su kuriais kilų vals
tybių atstovai nesutinka. Tatai 
visą reikalą sukliudė. Anglijos, 
Francijos ir Italijos atstovai lai
kė atskirą konferenciją su japo
nais, Rengdamies prieiti prie 
susitarimo.
Vokietija nestatysianti sąlygų 

įstoti Sąjpngon
Vokietijos oficialis dtservato- 

rius Tautų Sąjungos posėdžiuo
se, grafas Kessler, sugrįžęs Že- 
nevon pareiškė, kad jis; esąs įsi
tikinęs, jogei Vokietija, paduo-

Stodami muši n su sukilėliais, 
vartoja jų ^moteris ir vaikus 
kaipo priedangą.

’• ./ ■ ■ .

Japonija atsisakius leisti čang 
Tso-linui gabenti kariuomenę 
per pietų Mandžurijos sritį.

Čičerinas protestuoja prieš 
Lenky elgesį

Kartu įspėja Tautų Sąjungą ne- 
rimaiŠyti ^Sovietų Rusijos po
litiką su Gruzija.

TRAPEZONDAS, Turkija, 
rūgs. 27. — Puikus, besišypsą 
Gruzijos kalnų šlaitai šiandie 

..........pasriuvę nekaltu Gruzijos revo- 
augumo protokolo Hucininkų amonių, dukterų ir 

vaikučių kraujo.
Kovoj, kuri daugiau nei savai

tę laiko tęsės Svanetie apskri
ties kalnuose, apie 80 verstų 
nuo Batumo, bolševikų raudono
ji armija savo pastangose su
triuškinti pulk, čolkašvilio va
dovaujamas sukilėlių jėgas, su
sidedančias iš 20,000 žmonių 
vartoja šėtoniškų priemonių?

BERLINAS, Vokietija, rūgs.
27. — Gautu čia pranešimu, apie 
300 rusų politinių kalinių Solo- 
vecko saloj paskelbė bado strei
ką. Nelaimingieji kaliniai reika
lauja, kad bolševikų valdžia at

gimtų juos i« nepakenčiamos So- 
ir pargabentų at- dama savo aplikaciją įstoti Tau- 

kontinentą, kuli’ tų Sąjungon, nestatysianti jo- 
labiau pakenčia- kių ypatingų sąlygų. Ji tečiau 

'atvirai pranešianti reprezentuo
jamoms Tautų Sąjttagos Tary- 

' ' boj valstybėms, kad ji negalė
sianti pildyti tų prievolių, kurios

i pa
teikti sankcijų, kadangi ji esan
ti silpna ir neturinti ginkluotų 
jėgų. ■ Be to Vokietija prašy- 

Įspėja, kad jei parlamentas atsi- sianti, kad ji butų paliuosuoia 
sakys patvirtinti sutartis su nuo priedermės leisti svetimai 

'kariuomenei žygiuoti per Vokie
čių žemę.

lovecko salos 
!“ |gal į Rusijos 

Isąlygos butų 
mos. .

SIŪLO PADARYTI LATVIJOS, 
LIETUVOS IR ESTIJOS 

PINIGŲ UNIJA.

RYGA1, rugsėjo 11 [E}. Latvių 
laikraštis “Latvijas Vestnesis” 
išsireiškia už pinigų unijos pasi
rašymą tarp Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos. Viene
tu galėtų būti priimtas 
aukso frankas, kurs jau įvestas 
Latvijoj, Lenkijoj ir greitu lai
ku jį įvesianti Suomija. 2 litu 
galima skaityti lygiu vienam 
aukso frankui/ Estija turinti 
reviduoti savo finansų reformą, 
panaikindama kronos vienetą ir 
įvesdama franką.

Internacionalo
Apvaikščiojimas

60 metų sukaktuvių nuo Pirmo Darbininkų Inter
nacionalo įsikūrimo Apvaikščiojimas įvyks

UTARNINKE, RUGSĖJO 30 d., 8 v. v.
Mildos Svetainėj,

3142 South Halsted Street

Kalbės P. Grigaitis ir Dr. Montvidas
Visi darbininkai-ės kviečiami į šį Apvaikščiojimą 
sukaktuvių įsikūrimo pirmo darbinipkų Internacio
nalo, kuris tiek daug davė viso pasaulio darbinin
kams ir nurodė tikrąjį kelią sekmingesnei kovai už 
bendrus darbininkų reikalus. Įžanga pagendimui 
lėšų — 15 centų. L. S. S. 4 Kuopa.

■

Anglijos premjeras gina [numatytos sutarty, būtent 

darbiečip valdžią

Rusija, turės įvykti nauji rin
kimai. .

LONDONAS, rūgs. 27. — An
glijos ministeris pirmininkas, 
MacDonaldas, kalbėdamas šian
die masiniame susirinkime Der
by j, pareiškė, kad jei parlamen
tas nepatvirtinsiąs sutarčių, ktl-‘ 
riasr darbininkų valdžia yra pa
darius su sovietų Rusija, tai jis 
dėl to per visuotinus rinkimus 
apeliuosiąs į visus krašto žmo
nes. >

Gindamas sutartis MacDo
naldas pasakė, kad kadangi jis 
stengęsis dėl taikos su Rusija, 
tai jį apšaukę bolševiku. “Bet 
— sakė MacDonaldas — aš pa
dariau taiką su Turkija: ar jau 
dėl to aš turėčiau būt ir maho
metonas?”

Ministeris pirmininkas prisi
minęs apie tai, kaip reakcinin
kai piktai puola darbininkų val
džią, kaip įvairiais budais sten
gias ją žmonių akyse diskredi
tuoti, pasakė:

“Bet savo pirmais aštuoniais 
mėnesiais darbininkų valdžia 
parodė, kad ji moka valdyti ge
riau ,nei jie, darbiečių priešinin
kai. Del to tie priešininkai ima 
labai sielotis, kad darbininkų 
valdžia nesuardė krašto. Jei 
mes tatai butume padarę, tai jie 
bėgtų į savo bažnyčias ir Dievui 
už tai dėkotų.”

57 FILIPINIEČIŲ STREIKI
NINKAI PASMERKTI 

KALĖTI

LIHUE, Filipinai, rūgs. 25.— 
Teismas pasmerkė ’ penkiasde
šimt septynis filipiniečių strei
kininkus trylikai mėnesių kalė
jimo kiekvieną. Jie buvo kaltina 
mi kaipo dalyviai įvykusių inig- 
sėjo 9 dieną riaušių, kuriose 
dvidešimt asmenų buvo nukauta 
arba sužeista.

FRANCIJA UŽDRAUDĖ
VIEŠ EKSPORTĄ.

ŽU-

PARYŽJUS, rūgs. 27. — Ka- 
1 bineto taryba šiandie priėmė 
: tarimą, kuriuo draudžiama eks- 
rportuoti žuvį iš Francijos.

• ORH
Chicago ir apielinkė. — šian

die aplamai gražu; nedidelė at
maina temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 54° F.

šiandie saulė teka 6:43, lei
džiasi 6:39 vai.

PINIGŲ KURSAS
............... ».

šeštadienį, rugsėjo 27, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos ,1 sv. sterlingų ....... $4.47
Belgijos, 100 frankų ............... $4.87
Danijos, 100 kronų ............. $17.26
Italijos, 100 lirų ..................... $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $5.28
Norvegijos, 100 kronų ......... $14.05
Olandijos, 100 florinų . .......  $38.67
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.06

____________ i________________ _

Lietuvos Pinigų Kursas
pinigus Lietuvon perSiunčiant

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

50 MM
100
200
800
400
500
600
700
800
900 ....

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
lit^

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

. 102.75

PEKINAS, Kinai, rūgs. 27. 
—Netoli Lančau įvyko prieši
ninkų aeroplanų kova. Pekino 
valdžios aeroplanai apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, atakavo Mand
žurijos generolo čang Tso-lino 
aeroplanus, kurie buvo atlėkę 
žvalgauti ir iš oro sprogstamo
mis bombomis bombarduoti. 
Pastarieji šaujamų ginklų ne
turėjo ir todėl kai pekiniečiai 
ėmė šaudyti, jie buvo priversti 
bėgti šalin. 

I

Generolo VuPei-fu štabai pra- 
ate įsakius 

leidimą ga- 
ar karo me- 
Mandžurijos

neša, kad Japonija 
puldama sukilėlius bolševikų ka- dueti gen. čangui 
riuomenė savo prieky ir šonuose 
prisidengia gruzinų moterimis ir 
vaikučiais, tyčia tam tikslui su
gaudytais.

Apie graudų, širdį veriantį 
pulk, čolkašvilio jėgų traukimą
si į beveik neprieinamus tarp- 
kalirius apie Elbruso kalną, 
idant išvengus šaudymo į savo 
giminės moteris ir vaikus, ir 
apie žiaurumus raudonarmiečių, 
kurie, besivydami paskui, gena
si kartu ir tuos pulkus moterų 
bei vaikų, stumdydami juos ir* 

’bačfydamf ■ durfuVais, smitlkrifc- 
ningai pranešama telegramose, 
kurias slaptais keliais-gavo čia 
Gruzijos nepriklausomybės ko
mitetas, o taipjau įduoda Ba
tumo ir Tifliso laikraščiai, kurie 
kontraban'dos keliu ir su di
džiausiu gyvybei pavojum revo- 
liucininkų išgabenami iš Gruzi
jos. Paskutinė telegrama da
tuota dvi dieni atgal, o paskuti
nis laikraštis išleistas prieš ke
turias dienas.

Kas atsitiko galų gale su to
mis apie du ar tris tūkstančius 
moterimis ir vaikais, nežinia.

Kai apie dvejetas savaičių at
gal raudonoji armija sulaužė 
gruzinų kovą už nepriklausomy
bę, daugelis revoliucininkų bu
rių, kovojusių išilgai Batumo — 
Tifliso g^te^inkelio, pasitraukė į 
Svanetie kalnus, į šiaurę nuo 
Kutaiso, ir prisidėjo prie pulk. 
Čolkašvilio, kurs nuo laiko, kaip 
bolševikai užkariavo Gruziją, 
vedė prieš juos nepaliaujamą 
partizanų karą.

Jo jėgoms sutriuškinti dabar 
bolševikai griebėsi tiesiai negir
dėtų priemonių: atakuodami su
kilėlius, nuo pastarųjų šūvių 
dengiasi tūkstančiais susigaudy
tų jų moterų ir mažų vaikų. ’ I

Gen. Budenny sužeistas.
KONSTANTINOPOLIS, rug

sėjo 27. — Generolas Budenny, 
raudonosios armijos vadas Ku-j 
taisė, vakar liko vieno Gruzijos 
revoliucininko šuyiu sunkiai su
žeistas.

benti kariuomenę 
džiagaš per pietų 
geležinkelio zoną.

Bombardavo šanhaikuaną.
TIENTSINAS, rūgs. 27. — 

Mandžurijos armijos aviatoriai 
bombardavo čih'li-Mandžuirijos 
pasienio miestą šanhaik lianą. 
Keletas žmonių buvo užmušta ir 
daugelis sužeista.

Mūšiai šanghajaus fronte.
ŠANCHAJUS, rūgs. 27.

Čekiango provincijos jėgos šian
die visą dieną vedė atakas prieš 
Kiangsu pozicijas, tečiau be ma
tomo pasisekimo. Abiejų prieši
ninkų pozicijose neįvyko beveik 
jokių atmainų.

Gen. Ho Feng-lin išleido pro
klamaciją, įsakydamas sukelti 
2,000,000 dolerių paskolos. Pa
skolą turi sudaryti šanghajaus 
srities žemės savininkai.

BERLINAS, rūgs, 27. — Mas
kvos Izviestija pianeša, kad so
vietų užsienio reikalų komisaras 
čičerinas pasiuntęs Lenkijai no
tą, protestuodamas prieš Lenkų 
elgesį Tautų Sąjungos susirinki
me Ženevoj.

Lenkija mat pasirašė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
Tautų Sąjunga darytų žygių at
siekti taikai Gruzijoj, čičerinas 
dėl to pareiškia:

“Tai yra tiesiai maišymasis"į 
Rusijos vidaus politikos gyveni
mą. Rusijos armija yra pakan
kamai, stipri bet kieno ir bet ku
riam įsimaišymui užkirsti ke
lia”, v

Leningrade siačia dėmėtoji 
šiltinė

LENINGRADAS, Rusija, rug
sėjo 27. — Po įvykusio Lenin
grade tvano pasireiškė dabar 
dėmėtosios šiltinės epidemija. 
Daugiau-nei šimtąs susirgimų* 
ta baisia liga kasdien įregistruos 
jama. Gydytojai ir sesers ne
valioja visų ligonių aprūpinti.

Tvanas padarė mieste balsy- 
. bes pragaišties. Visur išnaikini
mas, griuvėsiai. Tūkstančiai 
žmonių likę be pastogės. Sako, 
kad nuostolių busią apie 100 mi
lijonų dolerių. Vien tik valdžios 

! pramonės įstaigoms padaryta 
■ žalos arti 25 milijonus dolerių.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Olandu S-d reikalauja 
visiško nusiginklavimo

Nutarė tuo reikalu įnešti krašto 
Seiman įstatymo projektą

HAGA, Olandija, rūgs. 27.— 
Socialdemokratų atstovai, kurie 
iš šimto vietų Olandijos Seime 
užima dvidešimt dvi vietas, nu-j 
tarė šiomis dienomis įnešti visi-, 
ško nusiginklavimo įstatymo 
projektą. I i

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

|5O CENTŲ
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit miisų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

. I



Pirmadienis, Hugs. 29, 1924

' A Į tydino

Dedas Lietuvoj
Geležinkelių pajamos/ liepos 

mėnesy sieke 2,400,000 litų. Iš 
jų 2390,000 lt. tenka pintie
siems gelžkeliams ir 210,000 
— siauresiems.

lt.

Statys naujas elektros 
stotis.

Akcine b-vū “Galybė” įteikė 
Susisiekimo Ministerijai pra
šymą suteikti jai ypatingos tei
ses dviem elektros stotim sta
tyti. Viena Neries krante Kau
no — Jonavos rajone ir antra 
Nemuno krante Kauno - - Aly
taus rajone.

ŽIBURĖLIS” — LAIKRAŠTIS
LIETUVOS VAIKAMS

vėsiąs sargybėje butų samdy
tojų interesų gynime. Ir dėlto 
savo skiltyse kelsiąs visą eilę 
klausimų ir dėsiąs plačius aiš
kinimus butų samdytojų rei
kaluose. Naujalis laikraštis 
“Buto Samdytojas” yra spaus
dinamas lietuvių ir žydų kal
bomis - jį redaguoja L. Gur- 
vičius.

Laikraščių Lietuvoje atsira
do stebėtinai daug, bet ar il
gai jie gyvuos, — tai čia ki
tas klausimas. Žinant, kad 
Lietuvos įmonės kolkas laik
raščius teskaito tik mažuma, 
be didelio abejojimo galima 
spėti, kąd daugelio dabartinių 
laikraščių amžius bus trumpas 
ir nevienam iš jg bus lemta 
mirti pačioje jaunystėje.

Lietuvos darbininkas.

pareikšdamas, kad j o 
darbąs jau Užbaigtas, nes rinki
mai į Klaipėdos Krašto Sinodę 
jau pravesti Ir atskyrinio dar
bas priruoštas ir visą vyriausią
ją galią į bažnyčią Klaipėdos 
Krašte atiduodąs* dabar į naujai 
išrinktosios sinodės rankas. Į ši
tą sinodę sulig jos parimtuoju 
statutu įeina ir krašto parapijų

■> " " ...... ..................................... . m i m— mI . ' •
kunigai. Ir kada jie sutiks dirb
ti bendrai su šita valdžios re
miamąja sinode ir išsižadės Berr 
lino, tuomet jie taps ir šitos toi- 
nodūs nariais. Išrinkta ^inodei 
taryba ir vykdomasis komitetas, 
kuris atliktų skubius sinodės 
reikalus. Sinodės pirniininkii 
išrinktą -bu v ūkis bažnyčios ko
misaras VI. Gailius.T

Tokiu budu Klaipėdos Krašte 
turima dabar dvi sinodi, kuridvi 
išsijuosusi veiks viena prieš ant
rą. Katra įką nuveiksi — šian
dien pasakyti sunku. Bet kova 
bus dabar ne mažesne, kžXi/į) baž
nyčioms įstačius komisarą, kurį 
.viso krašto dvasiškija nenorėjo 
pripažinti ir nepripažino.

- —Kor.* r 1__ _____ ________

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. Įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BROVVN BROTHERS COMPANY

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Plovei* City“ 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuoges ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime kal’esmAnų.’
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NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- g 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS-

ANT NAUDOS. v

MJAMASCb

809 W. 3SII. SI., Chic%o į
Tel. Ba Jevard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i
DAVIMO RAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
41 Parduodam Laivakortes, ?

ANTRA KALBA I
LIETUVES MOTINAS

ŠIOJE ŠALY
i ♦ Z . <’ *• ‘ * I k ■*

Kada Amerikonai mąsto apie 
pieną, jie nejučiomis mąsto 
apie Borden9s.

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
francuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedelioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Iš Klaipėdos Krašto
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

leidžia du kartu į mėnesį žurna
liuką, Lietuvos vaikams. Jame 
tilpsta puikių apysakų, mokslo 
straipsnelių, eilių, paveiksluotų
aprašymų Lietuvos prigimties ir KLAIPĖDOS KRAŠTO SINODE 
istorijos, žodžiu — tame laik
rašty rasime viską, kas vaikams' 
naudinga pasiskaityti ir sužino-, 
ti. . į

Nedaug tokių laikrąščių rasi-, v . -
me ne tik Lietuvoj, bet ir kito-!1U0^ v*Si- atskyrimo darbą, pa- t ' C* L T ri*/v 1j- 1 * a » \ 1 zx M 4-^„ / "i « 1 » ««
se šalyse. Net Rusai kažin ar 
turėjo prieš karą taip simpatin
gą pedagoginį žurnalą. Ji veda 
žymus lietuvių auklėtojai ir ra
šytojai.
' Patartina, kad Amerikos Jie- vjsa$ jki toĮ cb-;kirch
tuv.pi, ypač tęva, arba mokyto- įvairfų sinod .r neį
ja. sus.idomm.tų ž.burehu funkcijas ■ Rinkimai kad
per/iurėtų vieną kitą jo numeri j,. |abai sjlpaai da|yvauta. bct 
ir neabejojame, kad jis jiems (įVyi;o, įr sino(jė liko išrinkta, 
patiks. Pagaliau ir kaina visiems Rugsėjo 3 d. nauja išrinktoji si- 
prieinama, tik doleris su puse į nod<? dabar 
metus.

“žiburėlio” adresas: Kaunas 
Keistučio gatvė No. 8.

Klaipėdos Krašto valdžia nu
sistačiusi atskirti bažnyčią 

:nuo oberkirchemrato Berline. Ši
tą atskyrimą ^pravesti ir pri-

skyrė kun. Valentiną G a i 1 i ų 
.bažnyčioms komisaru. Jis išra
ižė rinkimus Į Klaipėdos Krašto 
(Sinodą, kaipo vyriausią po at
skyrimo bažnyčioms instanciją 
Klaipėdos Kraštui, kuris per-

Per tris bertainius šimtmečio Borden’s Eagle Pienas bu- 
į vo vardas stovintis už viską, kas yra geriausio ir gry- 
I iriausio Piene. Daugelis moterų, kurios šiandien yra sene- 
k lės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu. Jos savu keliu iš

augino savo vaikus šituo patikėtinu Pienu. Ir taip dėjosi 
gentkartė po gentkartes.

Borden’s Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūkstan
čius lietuvių vaikų, kaip čia, taip Europoje, į stiprius vy- 
rus.bei moteris. Mes kasdien gauname laiškų ir fotografi
jų iš Lietuvių motinų iš visos* šalies liudijančių vertę 
Eagle Pieno kūdikių maitinimui.

Eagle Pienas šiandien yra vartojamas tūkstančių jūsų 
draugų ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kūdikio, jei 
maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk Eagle Pienų 

9 \ t

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

a. & p.constructRjn CO. 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietą;

3323 So. Halsted St. /
Tel. Boulevard 1310 (

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Dr. J. Jakubauskas

Pasekmingai ' gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774 1 į 

--«... j-
ROSELANDO OFISAS: 

11132 So. Michigan Avė.
2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

ADVOKATAS
Room 1117—1122 

127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedčlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė. 
—. ................ ,

BUV^S KALINYS LIKOSI 
KALĖJIMO VIRŠININKAS 

—1
Kaunas. Lietuvoje dedasi to

kių keistų dalykų, kokiems ki
tur vargu, butų vietos. Nemi
nint kitų keistenybių, labai yra 
pažymėtinas nors šis įvykis su 
pil. Juozu iMikuckiu. Kaip žinia, 
J. Mikuckis užmušimą pra
monininko pil. Dirsės buvo nu
teistas 4-riems metams sunkių
jų darbų kalėjimo, kurių neat
sėdėjęs buvo iš kalėjimo paliuo- 
suotas. Gi dabar, kada birželio 
27 d. Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime įvyko kalinių maištas 
ir senasis kalėjimo viršininkas 
tapo pašalintas, tai pašalintojo 
vieton kalėjimo viršininku liko
si paskirtas buvusis kalinys — 
žmogžuda Juozas Mikuckis. Ne- 
papi’asta kriminalisto žmogaus 
gyvenimo permaina — iš kali
nio tapti kalėjimo viršininku.

— Lietuvos darbininkas.

turime jų dvi, kad 
atskyrimo priešai turi susidarę 
jau savo sinodę) turėjo pirmąjį 
saAsusirinkimą, į kurį atvyko 
viršiau ICO nairių. Susirinkimas 
įvyko Klaipėdos mokytojų semi
narijos salėje. 29 parapijos iš
rinko viso 103 atstovus į sinodę.

Direktorija iš savo 
nominavusi, ku- 

i susirinkimą. Iš 
sustinkime da- 
Prezidentas Vk.

nai vs
ir bažnyčios Komi-

O Krašto 
pusės buvo 12 
rių 10 atvyko 
valdžios pusės 
lyvavo Krašto
Gailius ir Direktorijos 
Borcherta 
sąrąs VI. Gailius. Vis 
prieš vieną nutarta atskirti 
Klaipėdos Krašto bažnyčią nuo 
Berlino. Bažnyčias Konrisaras 
VI. Gailius silpninkime atsista-

M'

IR BUTŲ
DĖJO

SAMDYTOJAI PRA
LEIST SAVO 

ORGANĄ

KAI NAS, 7 —IX— Paskiau- 
siuoju metu Lietuvoje užstojo 
kokia tai nepaprasta laikrašti-

pąs mus 
įėjo ma- 

kiekvie-

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Jusli Gimtinėms Lietuvoje 

. Jungtinių Val-
[ stijų Linijos

ff. art 1 sįi rengė Kalė-
3 dinę exkursi-

\ ja į Lietuvą 
—.jĮĮBRĮMį plaukiant an:

LEVI ATI! AN 
nuo New York’o Giuodžio 6-tą.

p. Bisca ves šia exkursija nuo 
Nevy Yorko tiesiai j Kauną. Jus 
pasieksite jūsų naminį miestą lai
ku dėl Kalėdinių švenčių.

Ant jūsų keloinės, jus turėsite 
švarius smagius kambarius, gerą 
valgį, mandagų patarnavimą ir 
bono koncertus kiekvieną dieną. z 

Del pilnų informacijų rašyk da
bar į

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City* 
110 S'o. Dearborn St., Chicago, Iii.

arba jūsų vietinį laivų agentu 
Managing Operatore for 

United States Shipping Board

Idant žinotumėte, kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną sa
vo kūdikio penėjime, mes esame atspausdinę jūsų kalboje 
pamokinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. Jei nori 
gauti šitųi pamokinimų, išpildyk žemiau esantį kuponą 
ir pasiusk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda visos 
geresniosios grosernės ir delikatesų krautuvės. r

a THE BORDEjN COMPANY 
Borden Builcling New York

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
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.

Telephone Lafayette 4543

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 '■

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 I
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios. tV— U,.,..! ......................  J

KtTPONAS
Pąžymčkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo
Instruicijc
Vardas j..

Adresas .

Valgiai 
Vaikams

Kūdikių 
Knyga

6 
(Litliuanian

ŠEŠTADIENIO
NAUJIENOS
Dabar užima Nedėlios Naujiem/ vietą ir galima prieini- 

merouti skyrium nuo dienraščio 
; ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei z 
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams

LITTLE -• 
. SPINOGPAPHS 
r . . ■___ ■

JOHN • KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos,: 9 ryto iki 9 yąkąre. Sc- 
redoj 'ir l’ėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Iždus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
————į—r—r.n-Į—II j rn .

Kiekvienas žmogus 
skundžiasi dėl savo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitilqmuo- 

« se.
Pasirinkimas Chi- 

ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

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

k.________ ——--------------— *----

—————— »
HELEN BELMEN JERRY 

Lietuvė .Advokate 
4454 So. AVestern Avė. 

Telefonas Lafayette 4089 
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 

Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

JOHN I. BAGDZIUNAŠ
ADVOKATAS

Veda byla., vienoje Tei0inu>»% 
nuoje Alx.tra''ttw, Padaro p*rl iroo Ir 
pardavinfo Dok<meutu« ir |galiojimw.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randoipb 3261 

Vakarais: 2151 Wcsl 22 Street 
Telefoną* CeniJ 1647.

V-—.................... -H..

laikraščiai taip labai 
don, kad dabar veik 
na didesne ar mažesnė politi
ne ar šiaip kokia nors žmonių 
yrupū ai* organizacija viena 
antros lyg neužsi leisdamos bū
tinai stengiasi įsisteigti savo 
organą. Neskaitant stambes
niųjų politinių organizacijų, 
dabar jau turi savo organus 
Spaudos Darbininkų Profesine

taigų Tarnautojų Profesinė 
Sąjunga, gaisrininkai, sporti
ninkai invalidai ir kiti. Gi 
praėjtishHiL__Įiigpiu,či<) mėnesyje 
dar pradėjo leisti savo opgtuią 

savaitraštį ir Kauno Mies
to Butų Samdytojų Sąjunga 
pavadinimu “Buto Samdyto
jas.”

Naujai pasirodžiusio laikraš
tėlio pirmajam^ numeryje įžen
gimam straipsnyje pažymima, 
kad jų organas visuomet sto-

Vienatiniai Importuotojai
Bo h ėmiau Plunksnų ir Įpilu 

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
.pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius. <

BECK’S DEPT. STORE 
3328-25 So. Halsted St., 

' Chicago, III.

$2.00; Pusei Metų $1.25
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, eilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar j tokias vietas, kur dienraštis negali 
reguliariai pasiekti. ■
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šį kuponų:

AS—
NAUJIENOS, 

7739 So. Halsted St 
Chicago, III. 

siunčiu $...........Stuomi 
sekamu adresu:
Vardas Pavarde

Adresas

meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS

JllS^E}
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Me> jums pagelbe
sime. Patarimas .dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio įligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
PrašaliKkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus* Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.f 5

Daktarai Kopczynslg 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedelioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis Room 514-51G 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek; Pullman 6377L-. , ......................r
.............. . 1 ... ' ... ■ .■-.■-j 
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 339a

'A. E. STASULANI | 
| ADVOKATAS B
II 77 VV. VVashington S't.‘Room 911 į>i

Tol. Central 6200 į-
Cicero Utarninko vakare H

I 1311 S. Cicero A V. T.Cacero 5031 B 
Ant Bridgepoito Seredoj nuo H 

| 6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. v w 
8 3236 S. Halsted St. T.Bmd. 673'ė t

■. • 'r , v , * • .... ■ • ,4*'RUTKAUSKAS ]
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 5 3 I 
Tel. Central 6390 !

i Vak; 8223 S- Habted SL. Chicago j 
Tol. YohIh 4<‘81
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KORESPONDENCIJOS

VVestville, III.
Visiems jau yra žinoma, kad 

šiame miestelyje gyvena nema
žas būrelis lietuvių, tarp jų ir 
gražus būrelis lietuvaičių, ku
rios yra išauklėtos grynoj lietu
vių dvasioj. Todėl čia tankiai 
atsilaųko kitų miestų jaunimas 
ir musę jaunas lietuvąites pas 
save pavylioja.

įtai Darbo dieną čia apsilan
kė Jonas Jakutis ir susipažino 
su p-le Emile Daržinskaite. Jie
du įsimylėjo ir štai rūgs. 13 d. 
įvyko jųdviejų vestuvės, kuriose 
dalyvavo gana skaitlingas bū
relis svečių. Vestuvės buvo jos 
tėvų namuose, šliubą jiems da
vė kun. P. P. Zalink, šv. Kry
žiaus • bažnyčioj. Po vestuvių 
abu i.švąžiavo į jaunojo namus, 
Mięfri^an City, Ind. Laimingo 
jiems gyvenio!

— Westvill ietis.

Amerikos geležies ir 
plieno įtekmė

Amerika viršija visas kitas 
šalis geležies ir plieno išdir- 
bystėje. .Ji gamina beveik pen
kiasdešimt nuošimčių viso kiek 
pasauly naudodama, Amerikoje 
kasmet gerffinama penkiasde
šimt milijonų tonų geležies ir 
beveik šešiasdešimt milijonų 
plieno. Aukščiausi namai Ame
rikos miestuose siekiant ketu
riasdešimt ir penkiasdešimt 
augštų yra statomi iš geleži
nių balkių ir stulpų. Automo
biliai, kurie padaromi tūkstan
čiais kas savaitę, ir kurių 
Jungtinėse Valstybėse randasi 
apie trylika milijonų, remiasi 
ant plumo^Aišdirbystės jiems 
reikia/nems materijolams. Ir 
taip nuo didžiausių mašinų iki 
smulkiausių spilkučių, Ameri
koje jau įsigyvenusi pasaulio 
didžiausia metalų išdirbystė.

Jungtinės Valstybės ima pir
mą vietą geležies ir plieno in
dustrijoj, nes ši šalis turtinga 
anglimis, kurios šildo tirpinau-

plieno pramonių. Jose dirba 
apie 400,000 darbininkų. Pro
duktai šių pramonių siekia 
$2,750,000,000 kasmet.

Skaitant visas įstaigas, ku
riose iš geležies ir plieno da
roma visokie materijolai, kaip 
mašinerijos ir jų dalys, šian
die Jungtinėse Valstybėse yra 
15,000 įvairių pramonių, kurios 
artimai Hšasi su geležies ir 
plieno iŠdirbystėmis. Jose dir
ba apie 1,030,000 darbininkų, 
kurių produktai kasmet šiekia 
beveik šlešis bilionus dolerių.

Darbininkai visose Atheri- 
kos plieno išdirbystėse sutrauk
ti iš kitų šalių. Daug jų atva
žiavę/ iš Pietinės Europos, ir 
kili/iš (Meksikos.

Amerikos geležies ir plieno 
industrija turi dvejopą reikš
mę. Ji užima pirmą vietą pa
matiniai kaip išdirbystėj, taip 
ir transportacijoj Jungtinėse 
Valstybėse. Ji gamina reikalin
gus materijohis arba mašineri
jas statymui ir išdirbystės pro
cesams; parūpina visus plieni
nius karus vartojamus ant 
260,000 mylių gelžkelių Jung
tinėse Valstybėse. Be to, duo-

10 Bus Jusiį Pradžia
Link savasties

KUOMET nusipirksite VIENĄ ŠERĄ tuomet jau busi
te partneriu biznyje Chicago Rapid Transit Coih- 
pany, kurie operuoją visas Chicarfos elevatorių lini

jas. Jus tuomet gausite ■ dlvijehdų čekius KOŽNĄ 
MĖNESI už jūsų Serą ir uždirbsite j metus $7.80 už kiek- 
viehą šėrą.
Apsaugojimas jūsų invfstmento yra didelis augimas trans- 
portacijos kuris neša pelną kas valandą kožną dieną. 
Pereitais metais “L” važiavo 208,000,000 pasažierių — , 
12’/2% daugiau ne^u 19|22.
Jus galite pirkti vieną atba keletą Šerų už $100 kiekvieną 
— už kiekvieną įmokėti $10,ir po $10 į mėnesį už Šerą; 
7% mokame už dalinus jmokėjimus.

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

Utility Securities
COMPANY -

72 West Adams Street, Chicago
409 East 35 Street

Louisville Milwaukee

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
I AKUšERKA
^3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Vardu 1119
Baigusi akuie- 

I rijos kolegiją; 
l ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoae. [ 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, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis’ Specialistas

Grand Rapids, Mich.
Proletarian’ų prakalbos.

Rūgs. 20 d. Proletarian parti
ja surengė prakalbas. Kalbėjo 
(angliškai) tūlas Renner iš Det
roito. Žmonių buvo 30, įskai
tant ir patį kalbėtoją. Tasai 
Proletarian’ų kalbėjo iš šios ša
lies darbininkų judėjimo istori
jos; atpasakojo* neblogai ir be 
jokių šmeižtų. Priminė ir apie 
Socialistų partiją ir jos skilimą; 
sakė, kad Socialistų partija bu
vo paliesta “fire works”. Bet
gi tada, prieš partijos skilimą, 
ir pats kalbėtojas didžiavos, kad 
Michigano socialistai buk ge
riausia suprantą -socializmą; 
reiškia ir jis pats buvo prisidė
jęs prie ‘Tire works”. Toliaus 
papasakojo apie komunistus ir 
jų melagystes, kaip komunistai 
nusiuntę delegatą į Maskvą gy
rėsi turį du šimtus tūkstančių 
narių komunistų partijoj. Smer
kė ir atskirus komunistų yado- 
vus — Fosterį ir Ruthenbergą. 
Fosteris nieko nežinąs apie 
Markso mokslą, o Ruthenbergas 
esąs kriminaliai nusidėjęs dar
bininkams. Ruthenbergas me
luojąs ir apie savo partijos na
rių skaičių, esą tas skaičius nuo
latos mažėjęs ir dabar partija 
gyvuojanti tik ant popieros.

Agitacija už progresyvių kan
didatą La Follette jau prasidėjo. 
Dabar skleidžiama agitacinius 
lapelius, o paskiau bus ir dau
giau veikiama.

— Šturmas.

čius pečius, ir yra daug gele
žies, kalkakmeny ir kitų ma- 
terijolų pripildyti tuos pečius. 
Pittsburgaš, artimiausias prie 
anglių sandelių, buvo pirmu
čiausias geležies ir plieno 
centras, ir dabar užima pirmą 
vietą toje industrijoje. Kiti 
centrai greit atsirado, kaip 
Clevelandas ir Chicaga, ir šie 
miestai stovi labai parankioje 
vietoje tarpe angliakasyklų ry
tuose ir rudžių mainų Minne- 
sotos valstijoj. Kiti mažesni 
metalo išdirbystės centrai iš
sisklaidę pietinėse ir vakarinė
se valstijose.

Išviso yra apie 3300 atskirų

da nuolatinį darbą geromis al
gomis daugiau negu milijonui 
darbininkų, užlaikančių šei
mynas, kurių visa« skaitlius 
siekia beveik penkis milijonus 
žmonių. Trumpai sakant, yra 
tai viena iš svarbiausių jėgų, 
kurios Ameriką padaro pažan
giausia ir pasekmingiausia ko
mercijos šalim.

Ta industrija duoda svarbią 
reikšmę visam pasauliui, nes
Amerikos geležis ir plienas pri>- 
gclbsti ir kitoms šalims labai 
prieinamai ir pigiai vystytis. Ir 
taip išlengvo plečiasi ramumas 
ir linksmybė po visą pasaulį.

[FLIS]
--- ---------------- " ............ ■ '4----------- - - -- - •"..... ..U----------------------------------------------

ELEKTRA
•viešą ir pajiegą ravėdama | aenua ir naujai aamal, taipgi dirb- 

tavęs. Ca«h arba ant išmokijimo.
Pirma tini Llėtavią Elektros Ksrporaeija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lac.
A. BARTKUS. Ptm.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicar*.

Detroit, Mieli.
Lietuvių svetainė pavojuje

Klerikalams prastai einasi su 
jų bendrovės svetaine, kurią jie 
pasistatė 3 metai atgal; dabar 
jai gręsia pavojus. Rugsėjo 14 
d., š. m. 3 v. p. p. toj pačioj sve
tainėj įvyko svetainės bendro
vės susirinkimas, žmonių buvo 
daug, bet beveik visi buvo nu
puolę dvasioje. Botjrd-d i rekto
riai raportavo susirinkimui, kad 
spiria,mokėt antrą nuošimtį 
$19,000, o kur gausi tiek pini
gų ? Bendrovės gi iždas tuščias. 
Jei nesumokėsi minėtos sumos 
iki sausio mėnesio ateinančių 
metų, tai svetainė paklius sveti
miems. Žymi dalis šėrininkų 
yra tos nuomonės, kad board-di- 
rektoriai iš klerikalų abazo savo 
dideliu fanatingutmu kenkia 
svetainės reikalams. •

—Pilies Sargas.

Kenosha, Wis.
Klaidos pataisymas.

Mano žinutėj iš Kenosha, 
Wis., apie buvusį bendrą pik
niką pasakyta: “Vietinis švedų 
komunistas.” Turi gi būti: 
“Vietinių švedų komitetas.”

—M. K.

GalimaGauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
jpS.BO. Persiuntimas extra,.

j Užsakymus siųskit adresu:
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ.
• It

GAUKIT JUSU KOPIJĄ
John J. Moran, Room 843 — 72 W. Adartis St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior Preferred 
Staką Ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas .......................................................................................... . ...................................
Adresas ....................... .................................................................................

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygute “Eye Care” arba “Eye

MuriJMCo.,DptH.S.,9E.OhioSt.,Chfc««<* Beauty”. Dykai pareikalavus.

DOVIEBNASTIS
(Ingaliojimai)

■ a . > \ H/; { • • , s

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) * 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai

i

ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria-

1 •

me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS <1 

Teisią Skyrius
1739 So. Halsted St.

Chicago, I1L

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. *

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant raely reiškia truputį daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

Jei turi akių uždegimą, jeigu ukys 
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.

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

Optomotrlst
TeL Boulevard 64R7 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Hoosevelt 2025

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

1 netoli Ashland Avė.
(Pirmiau^ buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino^ 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki* 

8 valandai vakare.

Vien tik Lietuviu krautuve

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENŽA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 delną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

h ............................. ■■ ■

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Vulandoa

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146 

v—,_______ ■ ......... ............

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkew1ca 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

—Iš K U S I J O S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

M
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Caro!
. 3110. Naktį 

Drexel 0950
Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

b ........... . ........... . .......... ....................

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Ulinei*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir
x Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 3:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 

.............   ........— ...  .nu ■/

............  , .i

Telephone Yards 0994

DR. MAURI6E 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.
-....................... ' - ... ‘

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279 

C-.-..............   /

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
V........      /

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

1

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefoą|iokit Prospect 0610 

bBMSnBMBHSSBHBBMMMMMHSaSHeeSMS*.. .
į— ■ ■■■■■■■ i....  ■■■■■■■ !■■■—■

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronii- 

kų ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus -A. s* iii State Uanfeo

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 Ir 8 iki 10. 
Nedelioj nuo 2:30 Iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Pinigus reikia siųsti pašto Moąey

Orderiu, kartu su užsakymu.
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Vilniaus klausimas Tautų 

Sąjungos plenumo susirin
kime iškelti nepasisekė. Gal 
būt jisai bus iškeltas kuomet 
nors vėliau — jeigu Lietu
vos diplomatija parodys 
(langiaus gabumo, negu iki. 
šiol.

Kol tas laikas ateis, Ame
rikos lietuviai turės galimy- 

sidėti prie to reikalo.

į Vilnių dauguma musų 
žmonių žiuri tiktai per sen
timento akinius, užmiršdami 
realę politinę padėtį. Jie 
mato du keliu Vilniaus išva
davimui: per didžiųjų val
stybių malonę arba ginklo 
pagelba.

Daugelis protauja -taip: 
Vilnius, kaipo senovės lietu
vių sostinė; priklauso Lietu
vai. Taigi, “pagal teisybe”, 
jisai turi būt Lietuvai su
grąžintas. Lenkai nenori jo 
atiduoti, todėl reikia prašyti 
didžiųjų valstybių užtari
mo.

^“‘Teisybės” ieškojimu ir 
užsiima Lietuvos diploma
tai. r v D

Bet kas daryti, jeigu di
džiųjų valstybių valdžios pa
sirodys kurčios Lietuvos 
{įrašymams?

Tuomet, mano tie'patys 
žmonės, lietuviams reikės 
pavartoti jėgą. Lietuva to
dėl turi laikyti stiprią ir ge
rai apginkluotą armiją, pa
siryžusią kiekvieną valandą 
duoti į kailį “paliokams”. 
Vifhįaus krašte taip pat tu
ri susidaryti ginkluota lietu
vių jėga, kad atėjus gerai 
progai ji galėtų sukilti prieš 
Varšavos valdžią ir, Lietu
vos kariuomenės padedama, 
išvyti ją lauk.

Paskutiniu * laiku galima 
pastebėti, kad šitas karinis 
planas papildoma dar naiija 
kęmbinacija. Kai kas vis 
tik abejoja, ar Lietuvos ka
riuomenė, net ir eidama iš
vien su apsiginklavusiais su
kilėliais Vilniaus krašte, pa
jėgtų sumušti Lenkiją. Gali 
juk būti ir taip, kad kiek žy
mesnis ginkluotas sukilimas

Vilnijoje neįvyks. Todėl gal
vojama" apie Vilniaus atka- 
riavimų su Rusijos pagelba.

Šita mintis ypatingai ėmė 
skleistis tarpe musų nacio
nalistų. Lietuvos smetoni
niai pažangiečiai ir Ameri
kos širvydiniai tautininkai 
vis dažniaus ir dažniaus kal
ba apie tai, kad Lietuva tu
rinti susiartinti su Rusija, 
nepaisant to, kad pastaroji 
yra bolševikiška. /

Naciontlistai mano, kad 
Rusija galėtų padėti Lietu
vai atgauti Vilnių, arba tie
siog susidėdama su Lietuva 
ir paskelbdama lenkams ka
rų, arba netiesioginiu budu. 
Būtent, jeigu karas kiltų 
tarp lenkų ir rusų dėl kurios 

va, kad ir nebūdama sąjun
goje" su rusais, galėtų pasi
naudoti tąja proga ir atsi
imti Vilnių. Kai du pešasi, 
tai trečias naudojasi.

Šitokiam atsitikime rei
kėtų tiktai, kad rusai sinv 
patizuotų Lietuvai; todėl su 
jais reikia iš anksto susi
draugauti. f r ‘

Kad musų nacionalistai 
svajoja apie karą su lenkais, 
tai jie ne kartą yra tatai pa
rodę. Visai nesenai vienas 
tnusų nacionalistii organas 
išreiškė savo pasipiktinimą 
Tautų Sąjungos sumanymų, 
“bausti” valstybes, kurios 
pradės karą, atsisakydamos 
pasiduoti tarptautinio teis
mo nuosprendžiui. O kaip 
gi tuomet Lietuva atgaus 
Vilnių, rašė jisai, jeigu tarp
tautinis teismas parems len
kų pusę?

Dabar, kai Genevoje Lie
tuvos atstovai nieko nepešė, 
tai galima laukti, kad šita 
mintis apie karą su Lenkija 
musų nacionalistuose dar la
binus sustiprės.

Mes norėtume, kad lietu
viai darbininkai rimtai at
kreiptų savo domę į šitą 
klausimą. Jeigu jie neapsi- 
ž airės Jai jie bus įtraukti į 
tokią politiką, kuri grasina 
pavojum Lietuvos ateičiai.

Darbininkai - turi ieškoti 
visai kitokių kelių Vilniaus 
klausimo išsprendimui. Ji
sai yra ne vien tiktai Lietu
vos valdžios ir profesionalių 
“patriotų” reikalas, bet — 
visų Lietuvos ir Vilniaus 
krašto žmonių.

Apžvalga
DU VADU PASITRAUKĖ IŠ 

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
ANGLIJOJE

Anglijos komunistų Įnirti j a, 
kuri* per ketverius metus, nuo 
1920 m. iki 1924 m., nusmuko 
nuo 10,000 narių ant 3,000, ne
teko vėl dviejų žymių savo vei
kėjų :p-ės Eilėn WUkinson ir p. 
VValton New boki.

Eilėn Wilkinson pareiškė:
“Aš {kišitraukiau iš Komu

nistų partijos dėl dviejų prie
žasčių: 1)- dėl jos nesąžiningų 
atakų prieš Darbo valdžią; 
2) dėl jos ypatingų diktato
riškų metodų, kurie trukdo 
sudarymą tikro kairiojo spar
no tarpe pažangiųjų elemen
tų darbo unijose ir , Darbo 
partijoje.”
Walton Nevvbold rašo laikraš

tyje “The Daily llerald”, kad 
jisai paęitraiikė iš komunistų 
partijos dėl jos nusistatymo lin
kui Darbo Partijos ir dalibiečių 
valdžios.

Taigi, Anglijos komunistų 
atakos prieš MacDonaldo' kabi
netu, pasirodo, duoda rezultatų, 
visai ne tokių, kokių tikėjosi 
komunistai,. Ažuot diskreditavę 
socialistinę valdžią, komunistai 
atstumia nuo savęs protinges
ni uosius žmones, net priklausai) 
čius jų partijai.

Kaip mažai įtakos komunistai 
turi Anglijos darbininkų masė
se, rodo tas faktas, kad į dabar
tinį pairlamentą nėra išrinkta nė 
vieno komunisto, kuomet Darbo 
Partija turi 192 atstovu.

1922 m. buvo išrinktas į par
lamentą vienas komunistas 
(Nevvbold) tarpe 142 Darbo 
Partijos atstovų. Bet pernai jau 
nė tas vienas nepraėjo. Toliaųs 
Darbo Partija ketina visai nelei
sti komunistams statyti savo 
kandidatūros Darbo Partijos są- 
įrašais. Jeigu jie nori “runyti’ į 
parlamentą, tai tegu vartoja sa
vo partijos vaidą.

VTSAK
IR LIBERALŲ MELUS.

KONSERVATORIŲ

Kadangi Anglijos kapitalisti-. 
nės partijos, kovodamos‘prie/ 
"MacDonaldo valdžios padarytĄ- 
jjpsu Sovietų Rusija sutartį, 
skelbia visokius melagingus pra
simanymus, tai premjeras Raiii- 
say MacDonald padarė sekantį 
viešą pareiškimą:

“Daug nesąmonių buvo pri
rašyta apie sutartį su sovie
tais. Visa padėtis derybose su 

v .sovietais pasikęįU? dėlto, kad 
Jie pasidavė mums. ’

/ “Mes nčkiėk nertiaineme 
savo nusistatymo, ir yra aiš
ku dabar, kaip buvo1 ir visuo
met, kad, jeigu sovietai neįr 
vykins susitaikymo dėl senų
jų skolų ir obligacijų, 
bus jokių garantuotų 
lų Rusijai.

“Kalbėt kitaip apie
lyką-arba sakyt, kad mes pri
žadėję paskolą be jokių sąly
gų, gali tiktai tas, kuris nėra 
skaitęs -sutarties.”
Preliminare sutartis įvyko, 

vadinasi, dėlto, kad bolševikai 
nusilenk? MacDona. į) 
v imam s, t įsižadėdami 
voliucinio prindipo” 
senųjų skolų.

Bet bolševikai turės 
sižadėjimą įkūnyti gyvenime, t. 
y. atsiteisti su savo kreditoriais, 
pirma negu jie gaus naują pa
skolą Anglijoje.

tai ne- 
pas’ko-

tą Pa

reikjfla-
;avo “re-
•nemokėt

savo pa-

KLAUSIMAS KALTĖS DEL 
PAŠAU IJO KARO.

Garsusis Vokietijos socialis
tas, Kari Kautsky, rašo Berlino 
“Vorwaevįs’e’į apie Vokietijos 
valdžios ^manymą atsižadėti 
savo “prisipažinimo’, duoto Ver
salyje, kad Vokietija esanti vie
nintele karo kaltininkė. \

Kautskio nuomone, tas žings
nis butų visai ne vietoje, kadan
gi kitos šalys suprastų jį, kaipo 
valdžios nusilenkimą nacionalis
tams, kuriems rupi išteisinti pa
saulio akyse buvusįjį kaizerį.

Vokietijos nelaimė, sako Kau
tsky, yra ne tame, kad jos dele
gatai Versalės konferencijoje 
pasirašė poMo-kumentu, kuris 
apkaltina Vokietiją; bet tame, 
kad visi žmonės kitose šalyse 
tiki, jogui Vokietija sulaužiusi 
taiką 1914 metais ir iššaukusi 
pasibaisėtiną' pasaulio skerdynę. 
Pasirašymas Versalyje įvyko ne 
iš geros vokiečių delegatų va
lios, betdlelto', kad jie puvo pri
versti. Toks prievarta išgautas 
“prisipažinimas” neturi jokios 
moralės vertes. ' ..

Bet pasaulio opinija yra kitas 
dalykas. Kol ji nepasikeis, Vo
kietijai bus slanku ginti savo 
teises tarptautinėje politikoje. 
Kaip tečiaits pasiekti to, kad 
pasaulio nuomone apie Vokieti
ją pasikeistų ?

• Į šitą klausimą Kautskis at
sako, kad, norint pakeisti pa-/ 
šaulio opiniją, reikia atskirti 
tikrudsius karo kaltininkus nuo 
tų žmonių, kuriems neteisingai 
primetama kaltė. Toliaus mes 
paduodame didžiojo socialistų 
teoretiko išvadžiojimus žodis 
žodin, kadangi juose nepapras
tai aiškiai nušviečiama tas 
klausimai, dėl kurio šiandie eina 

plačios diskusijos įvairių šalių 
spaudoje.

VOKIETIJOS KAIZERIS IR 
B LIAUDIS.

“šitame klausime,” rašo K. 
Kautsky, “reikia visų pirma 
padaryti skirtumas tarpe vo
kiečių liaudies ir Wilhelmo II 
valdžios.

“Nereikia nė į slaptuosius 
archivus žiūrėti, kad galėjus 
tvirtinti, jogei didžiausioji 
Vokietijos žmonių dalis neno
rėjo karo. Prieš tikrąją karo 
priežastį, Austrijos ultima
tumą serbams, niekas taip, 
energingai nekovojo, kaip Vo
kietijos socialdemokratai.

“Dar liepos 29 d. 1914 m. 
"VVilhelinas II paraše viename 
savo žinomųjų pastebėjimų 
sekančiai apie Vokietijos so
cialdemokratų taikos demons
tracijas: ‘Soz-i daro antimili- 
tairinistinį triukšmą gatvėse; 
tai negali būt pakenčiama, da
bar nieku budu. Jeigu tatai at
sikartos, tai aš paskelbsiu ap
gulos stovį ir visus vadus be 
jokio atsižvelgimo liepsiu su
kišti į kalėjimą.’

“Taip neįvyko dėlto, kad 
Vokietijos valdžia buvo gud
resnė, negu jos galva, ir su
rado, jogei karo iš vakariuose 
bus saugiaus tuos ‘Sozi’ ap
gauti, o ne kišti į kalėjimą. 
Ir tai buvo tiesa.

“Kaizerio paktebėjimąs te- 
čiaus jau rodo, kokia gili be
dugnė buvo atsivėrusi karo 
klausime tarpe Vokietijos 
liaudies ir Vokietijos kaize- 
|rio, ir kaip yra neteisinga 
versti kaltę pirmajai ant pe
čių, kuomet ji priklauso tik
tai antrajam.' Beje, negalima 
sak£t ir to, kad kaizeris geidė 
karo ir darė planus jį įvykinti. 
Karo metu aš tikėjau, kad 
toks planingas karo vykini- 
mas buvo atliktas. Aš buvau 
perdaug aukštos nuomonės 
apie tų ponų gabumus. Kuo
met revoliucija davė man pro
gos išstudijuoti užsienių rei
kalų ministerijos dokumen
tus Berline, tai prieš mano 
akis atsidarė visai pašėlęs 
chaosas kvailybės, melagingu
mo, lengvatikybės ir nesuge
bėjimo, bet nė šešėlio apgal
voto ir sistematingai vykina
mo plano. Keistu budu Vokie
tijos nacionalistai visų sro
vių įsivaizdavo, kuomet aš ta
tai pažymėjau, kad'tai jie ga
lį panaudoti kaizerio valdžios 
garbei išgelbėti.

“Tikrieji prasikaltėliai, ku
rie planingai darbavosi, kad 
įvyktų karas, sėdėjo Vienno- 
je; prieš juos kovojo social
demokratai, ‘bet katro planuo
tojus rėmė ir net skatino 
krikščioniškieji socialai. Tie 
piktadariai tečiaus nedrįso 
vieni pradėti. Kuomet Wilhel- 
mui staiga Užėjo ūpas jiems 

' pritarti, tai jie padarė savo 
kriminalį žingsnį. Po to, kai 
akmuo jau buvo pradėjęs ris
tis į. pakalnę ir Wilhehnas 
ėmė numanyti, kokia nelaime 

. yra įrengiama, tai visos jo des
peratiškos pastangos sustab
dyti Vienną, mėginant tuo 
pačiu laiku kariuomenės mo
bilizavimu užbėgti už akių 
Rusijai ir Franci jai, jau nebe
galėjo pataisyt suirusią situ
aciją.“
Išdėstęs šituos faktus, Kauts

kis sako, kad, jeigu karą laimė
jusios valstybes norėjo suvaidin 
ti teisėjų rolę, tai jotf'turėjo pa
sodint apkaitytųjų suole Wil- 
helmą II, bet ne Vokietijos liau
dį; su Wilhclmu taip pat ir Aus
trijos valdžią.

Versalės taikos 227. paragra
fas, ištiesų, iškėlė farnialį ap
kaltinimą Vokietijos kaizeriui, 
vienok tas paragrafas niekuo
met nebuvo išpildytas. Santar
vės valdžios apie jį visai iižiinir- 
šo,; bet jos už tai nuteisė, pa
smerkė ir nukryžiavo visą Vo
kietijos liaudį, , nedavusios jai 
nė žodžio tarti savo pasiteisini
mui. Pergalę laimėjusios demo
kratijos pasielgė taip, kaip sa
koma poeto Horacijau* žodžiuo
se: “Quidųuid delirant reges, 
plectuntur Achivi” (Visuomet,

■■■■H ■■■■■— imi—

kai siunta kakaliai, tai už juos 
gauna mušti žnjonės).

Vokietijos žmonės turi kovoti 
prieš tą neteisingumą. Tuo tik
slu jie privalo parodyti, 'kad jie 
neturi nieko bendra su kaizerine 
politika ir su josios rėmėjais, 
nacionalistais.

Įvairenybės
BIČIŲ KOVA.

Didžiajame kare ybk iečiai 
geriausiai negu kiti sugebėjo 
pasinaudoti karo tikslams įvai
riais talkininkais iš gyvulių ir 
paukščių tarpo. Anuo metu 
vokiečių karo tarnyboje buvo 
šunys, karveliai ir bitės, kurios 
nors . neilgais užfrontės* žvalgų 
pareigas ėjo S Kaip tas buvo 
atliekama,^-apie tai jau buvo 
rašyta “Trimite.” Tačiau pasi
rodo, kad bites apart šių parei
gų yra atlikę daug svarbes
nių. Tai sužinome iš nesenai 
paskelbtų žinių anglų spaudo
je apie prasižengimą Anglų 
kariuomenes vado rytų Afri
koje generolo Aitkeno.

Štai už ką minėtas vadas ka
ro metu buvo pašalintas iš vie
tos ir teisiamas, kaipo kalti- 
minkas mirties 800 kareivių ir 
110 karininkų. Visa tai įvyko 
prie sekančių aplinkybių.

Toji anglų kariuomenes da
lis, kuriai vadovavo gen. Ait- 
kenas, suaidėjo iš teritorialių 
karių ir buvo pasiųsta pagal
bon kitaj^'anglų kariuomenes 
daliai, fchri kovojo rytų Afri
koje su didele vokiečių kariuo
menes pajėga. Vokiečiai^ suži
noję apie ateinančią anglams 
pagalbą, išsiuntė mažą kariuo
menes būrį, kuris turėjo su
stabdyti anglus ir laikyti vie
toje galimai ilgiau.

šis vokiečių būrys, gerai ži
nodamas apylinkę, užėmė miš
ke vieną perėjimą, kurio ang
lai apiepkti negalėjo. Vokiečių 
būrio vadas, matydamas, kad 
savo jėgomis ilgai nesulaikys, 
sugalvojo* tikrai tragišką ko
vos būdą? v >!lMv

Aname miške labai daug bi
čių spiečių ir vapsų lizdų bu
vo. Į daigumą jų, kurie ar
čiau perėjimo buvo, vokiečiai 
i vedė elektros laidus. Ir kuo
met pasirodė anglų kareiviai, 
vokiečiai laidais paleido elekt
rą, kuri išjudino iš medžių 
drevių bites ir vapsa.% Jos pa
kilę debesimis metėsi ant ang
lu, kurie visai nėsitikejo pa
našios »atakos. Kuomet bičių 
įgilti, sutinę tingiau krito, — 
vokiečiai puolė ir kulkosvai
džių ugnimi išžudė virš pami
nėtą anglų skaičių. Tik kele
tas kareivių su gen. Aitken pa
spruko iš tos hepaprastos ko
vos, kaipo liudininkai.^?—K—O. 
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Apelsinai — vaistas nuo 
gripo.

Vienas žymus Londono gy
dytojas tvirtina, kad apelsinas 
geriausias vaistas nuo užkre
čiamų ligų, o ypač nuo gripo

- influeneos. Apelsinas, mais
tingumo ir higienos žvilgsniu, 
geriausis maistas. Sultyse jo 
yra didefis kiekis vaisių rūgš
ties, lengvai virškinamo cuk
raus ir mineralinių druskų, bū
tinų kaulą sustiprinimui. Be to, 
aromatiniai elementai apelsi
no pagelbsti pepsino (maistą 
virškinančios sultys) pagausi
nimui. Pakanką sunaudoti kas 
met du apelsinu ir jau daug 
busią padaryta apsaugai nuo 
paminėtų ligų*

KLAIDOS PATAISYMAS

Straipsnyje “K. Markso laiš
kas apie I Internacionalo įs
teigimą,” kuris tilpo pereito 
šeštadienio “Naujienos^”, 2-je 
špalloj('? 5-tąme . paragrafe iš
spausdinta: “\Veston... peikė 
programą.” Vieloje “peikė” tu
rėjo būt pateikė.
-------- r----------------------g — 

Jei nori išmokti
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

t
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A. Čechovas Verte J. K. Uktveris

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS.
(Tęsiny*)

J

—Ant grindų nieko ypatin
go nesimato, — pasakė Diu- 
kovski. — Nei plėlmų, nei 
braižinių. Radau vieną tik nu
degintą Švedijos dirbtinį deg
tuką. Štai jis! Ant kiek aš at
simenu, Mark Ivanovič nerūko; 
visą savo gyvenimą jis varto
davo paprastus iš sieros deg
tukus, (ik ne švediškus. Šis 
degtukas gali mums patarnau
ti. ..

-—Ach... nutilkite, meldžia
masis!— numojo ranka tar
dytojas. — Lenda jis su savo 
degtuku! Nekenčiu karštagal
vių. Vieton ieškojus degtukų, 
jus velyk lovą geriau apžiurė- 
tumėt! • v

- Po apžiūrėjimo lovos, Diu- 
kovskis atraportavo. — Nei 
kruvinų, nei kokių kilų plot
inų... Ant paduškos ženklai 
dantų. Patalas aplietas riebu
mu, kuris turi alaus kvapsnį 
ir taipgi jo skonį... Abelna 
.tvarka lovos duoda suprasti, 
kad joje buvo kova.

—Ir be jūsų žinau, kad ko
va. Jūsų ne apie kovą klausia
ma. Vieton kovos ieškojus jus 
velyk....

—Vienas batas čia, o kito 
-nesimato.

—Na tai kas?, ' '
Tas, kad jį pasmaugė, ka

da jis avėsi kojas. Nesuspėjo 
jis nusitradklr antro bato, 
kuomet... ■' '! ;i.

—Gudruolis!... ir kaip jus 
žinote, kad užsmaugė?

— Ant paduškos ženklai dan
tų. Pati paduška labai suman
kyta ir numesta nuo lovos 2^2 
aršifio.

Galvoja, vėjo malūnas! 
Eisime velyk sodnai). Jus velyk 
sodną apžiupėuimčt, negu čia 
knistis... Tai aš ir be jūsų pa
darysiu.

Atėjęs sodnai) tardytojas, vi
sų pirmiausia stvėrėsi prie žo
lės. Žolė po langu buvo nu
mindžiotą. z Krūmas, augantis 
prie pat sienos, irgi buvo nu
mindžiotas. Diukovskui pasi
seko rasti kelias sulaužytas ša
keles ir truputį vatos. Ant 
krūmo pavirsi o rasta ploni 
plaukučiai tamsiai mėlynų siu
tu., v

Kokios spalvos buvo jo 
vėliausias aprėdalas? — pa
klausė Diukovskis Psiechovo.

—Geltonas, drobinis.
- Puikiai, tai reiškia, kad 

jie- buvo molynuose drabužiuo
se.

Keletas krūmo šakučių buvo 
jyjpiauta ir atsargiai į popie
rių suvyniuota. Tuo laiku at
vyko ispravninkas Arcybaše- 
vas-Svislakovski ir daktaras 
.Tiutiuev.' Ispravninkas, pasi
sveikinęs, tuoj puolėsi prie sa
vo darbo, daktaras, augštas, 
liesus, su įdubusiomis akimis, 
ilga .nosia ir aštriu pasmakriu. 
Su nieku Besisveikinęs ir apie 
nieką nčklausinčjęs atsisėdo 
ant kelpio* atsiduso ir prabilo:

- A, serbai vėl sukruto! Ko 
jiems reikia. Ach, Austrija, 
Austrija! Tavo tai darbas!

Apžiūrėjimas lango iš lauko 
puses nieko gero nedavė. Žolės 
apžiūrėjimas ir artimiausių 
prie lango krūmų davė daug 
naudingų įrodymų. Diukovs- 
kiui pasisekė, pavyzdžiui, patė- 
myti tamsią juostą, susidedan
čią iš plotmių ir kuri prasidė
jo nuo lango ir tęsėsi į sodno 
gilumą. Juosta pasibaigė prie 
didoko kelmo vienu dideliu 
tašku tamsiai rudos spalvos. 
Po tuo pačiu krūmų rasta ir 
batas, kuris pasirodė atalinka 
balui rastam miegkambaryje.

Tai •, pasenęs kraujas, — 
,pasakė Diukovski, apžiūrinėda
mas pletmus.

Daktaras prie žodžio krau
jas pasikėlė ir tingiai pažiurė
jo ton pusėn.

—Taip, kraujas, — sumur
mėjo jis.

J5V>k

—Tai reiškia, kad nepa- 
smaugtas, jeigu rasta kraujas, 
— pasakė Čubikov, šnairiai pa
žiūrėjęs j Diukovskį.

—Miegkambaryje jį pasmau
gė, o čia bijodami, kad jis ne- 
atgytų t sudavė kuo nors ašt
riu. Plčtmas po krumu rodo, 
kad jis ten gulėjo gan ilgą lai
ką, kol jie ieškojo kaip ir su 
kuo jį išnešti iš sodno.

—Na, o batas? -
—Tas batas dar daugiau pa

tvirtina mano manymą, kad jį 
užmušė tuomet, kai avėsi ko
jas prieš eisiant gult. Vieną 
batą jis_ nuėmė; antrą, lai yra 
šitą jis suspėjo nusitraukti tik 
iki pusei. Tas iki pusei nuim
tas batas laike tampymosi pats 
nukrito...

—Svajonės! Pamatysi, — nu
sišypsojo čubiko vas. — Taip 
ir lenda, lenda tarytum smala. 
Ir kada jus nustosite lįsti su 
savo įsitikinimais. Vietoj sva- 
joti-spėlioti, jus geriau pasiim
tumėte žoles su kraujo žymė
mis tyrrnėjimtii.

Po abelno ; apžiūrėjimo vie
tos, tardytojas nuėjo pas ve
dėją ant arbatos ir sustatyti 

kolą; ' o taipgi: ir pusry
čių užkąsti. | Laike užkandžių 
jis pradėjo- kalbėti.': - •

-Laikrodis, pinigai ir kiti 
dalykai.. J viskas čielybeje, - 
pradėjo Čubikovas. k— Kaip du 
syk du yra keturi, taip jis bu
vo užmuštas ne plėšimo tiks
lais.

—Inteligentiškas žmogus pil-/ 
noj to žodžio prasmėj, — įsi
kišo Diukovskis.

—Iš kur jus tai paėmėte?
—Mano patyrimu, švediškų 

degtukų vartojimą vietiniai kai
miečiai nežino. Šiuos degtukus 
vartoja tik aukštesnio luomo 
žmones, dvarponiai ir kiti. Už
mušėjas čia buvo ne vienas, 
bet jų mažiausiai buvo trys: 
du laikė, kuomet trečias smau
gė. Kliauzovas buvo stiprus ir 
žmogžudžiai apie tai turėjo ži
noti.

—Ir ką čia spėka galėjo 
bendra turėti, jeigu, padčkim 
sau, jis miegojo?

žmogžudžiai Užklupo jį 
besimaunant batus, reiškia, ne
miegojo. ***

- Nereikia prasimanymų, ge
riau valgykite!

—O mano supratimu, jūsų 
aukštybe, — įsimaišė sodno 
prižiūrėtojas Je-from, statyda
mas ant stalo virduolį, — čia 
niekas kitas to neatliko, kaip 
tik Nikolaška.

—Tai galimas daiktas, — 
patvirtino Psiechov.

O kas tas Nikolaška?
—Barihovas, kamerdii nerius, 

jūsų aukštybė, ---* atsakė 
Jefrom. Kas gi kitas jeigu 
ne jis? žmogžuda, - jūsų 
aukštybė, girtuoklis ir toks 
padauža, kad kito nerasi, at
leisk jam Viešpatie! Ponui jis 
Visuomet snapsą neši<xlavo, 
poną .jis visuomet į lovą gul
dydavo... Ir kas kitas jeigu ne 
jis? Ir dar drįstu pasakyti jū
sų aukštybei, kad pasigirdavo 
kartais, karčiamoje, kad poną 
užmuš. Už Akulka, viskas iš
ėjo, žinoma, už bobą... Pas jį 
buvo tokia kareivinė. Ponui ji 
patiko. Jis prisivilioja ją sau, 
na, o jis.’., žinoma, supyko... 
Dabar girtutis, virtuvėje volio
jasi... Verkia... gal pono gai
la...

Išliktųjų, kad už Akulką 
gulima supykti, tarė Psie- 
chovas. Ji kareiviška bo
ba, na... na... Neveltui Mark 
Ivanovič praminė ją Naiia... 
Joje-yra kas tai tokio prime
nančio Naiią.. . patraukiančio..

(Bus daugiau)

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kahlegramus.
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Internacionalo apvaikš 
čiojimas

Nesusitaikė, su Mū
riais ir gatvekariąis

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ GARY.

Pasigavo diažų mergaitę, jų iš
gėdino ir nužudė.

DIENINfi KYKLA ATEI-

Jau 60 metų sukako kaip įsi
kūrė pirmas darbininkų Inter
nacionalas — Internacionalinė 

••Darbininkų Asociacija. Per tą 
laikų daug permainų darbinin
kų gyvenime įvyko, daug ko
vų, sunkių kruvinų kovų per-; 
gyventa, daug laimėta, daug iš
kovota.

Iš istorijos mes netik suži
nome praeitį, bet ir mokina
me*. Iš praeities mos bando
me pažinti klaidas ir jų veng
ti, iš praeities mes bandome 
atspėti Ir ateitį. Kiekvienam 
darbininkui-ei yra svarbu ži- 

darbinihkų judėjimo isto- 
svarbu žinoti kaip jie ko- 
už savo būvį, svarbu ži- 
jų veikimą, kad ir mes 

svar-

noti

vojo 
noti 
galėtiniem juos pasekti, 
bu žinoti ir jų klaidas, kad 
jas žinant, mums nebereikėtų 
tas pačias klaidas kartoti, bet 
galėtumėm eiti tiesiu keliu 
prie laimėjimo, prie pergalės

Miesto mayoro Dever pradė
tosios derybos su kompanijo
mis apie miesto nupirkimų gat- 
vekarių ir elevatorių, nedavė 
jokių pasekmių, nes kompanijos 
pareikalavo tokių kainų užmo
kėti, kad miestas jokiu budu 
nebūtų galėjęs išsiversti. Vien 
•už elevatorių linijas buvę rei
kalaujama $82,6q(),OOO.

Dabar miesto mayorus svars
to apie pabudo voj imą atskirų 
miesto elevatorių linijų Ir po
žeminių kelių. Kaip tik projek
tas bus apdirbtas, jis bus pa
duotas miesto tarybai svarsty
ti. Manoma taip pratiesti ele
vatorių linijas, • kad jos neves
tų konkurencijos su dabarti
nėmis privatinėmis linijomis.

Elevatorių gi kompanija sa
ko, kad dabar, deryboms nu
trukus, bus galima rūpintis 
įvesti niekučius pagerinimus ir 
prailginimus nieMęurių linijų. 
Kompanija nori prailginti nie
ku rias linijas, o ii\ kitas su
jungti. Visak tas jos projek
tuojamas darbus kainuotų 
$23,l(Ml,(MMh HJi mano padubti 
ravo pasiūlymų kaip tik miesto 
taryba susirinks spalio 22 d.

Peter Vergolini, Gary geležies 
liejiklų darbininkas, įsiviliojo į 
savo forduką Anna Tomacich, 9 
metų mergaitę, dukterį kito*įĮge
ležies liejiklų darbininko, išsi
vežė ją miesto pakraštin ir ją 
išgėdino; o kadangi ji šaukė, 
tai-jis jų pasmaugė ir palaidojo 
Gary smiltynuose. Atlikęs 'tų 
piktadarybę Vergolini išvyko 
Chicagon, ku?1 bandė ..pasislėpti, 
bet vistiek liko suimtas ir atga
bentas į Gary. Jisij.au prisipaži
no prie savo baisios piktadary
bės ir parodė vietą kur palaido
jo mergaitę. Jis teisinasi, kad 
buvęs girtas ir nenusimanęs (ką 
darąs. .

Kaip vakar buvo pareikalau
ta iš grand jury išnešti apkalti
nimą ir gal dar šiandie liks nu
teistas kalėj iman. Prokuroras 
sakosi į nereikalausiąs mirties 
bausmės, bet tenkinsis amžinu 
kalėjimu. Jei pavyks, tai nėtik 
kad, šiandie bus užbaigta nągri- 
nėt|xjo bylą, bet šiandie pikta- 
darys liks ir sunkiųjų darbų ka
lėjimai! išgabentas.

i ląiko, yra įkurta die- 
kla Ilaven School, 
Vabash Avė., priešais

Tiems ateiviams, kurie nori 
išmokti anglų kalbot* ir kitų da
lykų, bet dirba tokiomis valan
domis, kurios neleidžia lankyti 
vakarinę mokyklą, arba ir visai 
nedirba ir gali pašvęsti moks
lui daugi 
ninė mol 
1472 So.
Coliseuimą. Pamokos toj mokyk
loj tęsiasi nuo 9 vai. ryto iki 
2:30 vai. po piet. Mokinama yra 
anglų kalbos (skaityti, įrašyti i’r 
kalbėti) taipjau norintiems duo
dama yra pilnas pradinės mo
kyklos kursai: aritmetika, isto
rija, geografija, pilietybė ir tt. 
Galima imti kiekvieną dalyką 
skyrium.

Mokyklą lanko keli, šimtai nio- 
kinįJSJą užlaiko miestas ir už 
molBla joje mokėti nereikia.ą joje mokėti nereikia.
JUODRANKM1NŪŠOVĖ PO

LICISTĄ.

SUĖMĖ DAUG ALAUS

Pečių Taisytojai j
Vandeniniais Frontais

Visų išdirbysčių—Atneškite vardų arba pečiaus 
numerį arba senus šmotus..

Padarykite tai dabar 
CITY STOVE REPAIR WORKS

1064 Roosevelt Road , '
Netoli Blue Islande Avenue.

Atdara vakarais ir nedėlioj iš ryto

Akinių pr i taisymo mene 
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Pastarųjų 60 metų darbinin
kų judėjimas yra svarbiausias, 
Įvairiausias, įdomiausias ir 
sėkmingiausias. Tai netolimos 
praeities judėjimas, vienok da
vęs •,darbininkams didžiausių 
laimčjimųv ,Mes turim? jį nuo
dugniai pažintį, o kad nuodug
niai jį pažinti, rri^?yksi turime 
at-i lankyki į Internacionalo 
Apvaikščiojimą, kuris įvyks 
anlradieny, rugsėjo 30 d., Mil-į 
dos svetainėj. Kalbės du žy
miausi musų kalbėtojai, Nau
jienų Redaktorius P. Grigaitis 
ir Dr. A. Monlvidas, kurie nuo
dugniai išaiškins netik Inter
nacionalo įsikūrimą, bet ir vi
sa darbininkų judėjimą, kokis 
laivo prieš 60 metų ir paskui, 
ką darbininkai laimėjo iki šiol 
ir ką jie gali laimėti ateity.

Tai bus labai svarbios pra
kalbos ir ne vienas darbinin- 
kas-ė negali jų prakišti. Mes 
visi esame alginiai vergai, mes 
turime pažinti savo reikalus, o 1 
juos pažinę — bendrai kovoti 1 
už .šviesų rytojų..Tad visi dar- ; 
bininkai-es eikime į šias svar- 
.bias prakalbas!

—Šviesios Ateities Laukiantis.

PERTVARKOS AUTOMOBI
LIŲ VAŽINĖJIMĄ

[i ----------------

Brohibicijos agentai tužklupo 
Fort Atkinson, Wis., bravarą ir 
suėmė 14 vežimų alaus. Alus bu
vo sukrautas į vežimus ir pri
rengtas gabenimui į Chicago. 
Taipjau suimta daug vežėjų, ku
rie turėjo tą alų gabenti. Visi 
jie pasidavė be pasipriešinimo 
ir liko išgabenti į Madison, Wis., 
kur alų išlieta, \smugelninkais

sVą savaitę bus pertvarkytas 
automobilių važinėjimas vi- 
durmiesty, kur, automobiliams 
nuolatos daugėjant, pasidarė 
nebepakenčiamas susigrūdimas, vadovavo paskilbęs butlegeris ir

nė pėsčiam' mušeika Tom O’Donnell, kuris 
esenai gat- irgi liko suimtas.

kr d nė išvažiuoti, 
pcicili negalima. ?
vakariai panaikino vidurmies- 
ty užsisukimus į kairę, keletą 
dienų atgal 
omnibusai?* 
da ryti 
misija.

tą patį padarė ir 
Juos priverto pa- 

valslijos prekybos ko- 
Dabar miestas mano 
padaryti ir 

automobiliais 
majs, ir kurią nors 
savaitę bus išleistas 
patvarkymas, kuris 
visiems automobiliams i 
žimams suktis i kairę vidur- 
niKsty. Nuo tos dienos visi au
tomobiliai ir vežimai, jei no
rės įsisukti j kitą gatvę, galės 
suktis lik į dešinę. Norintiems 
suktis 
žinoti 
mai į 
poroj

Pašovė turčių inunšainerį

DU AUTOMOBIUSTAI NU
TEISTI KALĖJIMAIS \

<
Bridgeporto vaikas užmuštas, 

keli šimtai automobilistų are
štuota.

Vis dar besitęsiant kampani
jai prieš automobilistus ir 
juos areštuojant šimtais, vienas 
Bridgeporto vaikas liko užmuš
tas. Užmušta George Scheider, 
3 iii., 3426 So. Halsted St., jam 
Išstovint arti 3415 So. Halsted 
St. Bet kadangi vaiko užmuši
mas nebuvo kaltė automojilisto, 
tai jo ir neliesta.

Šimtai automobilistų liko are
štuoti Aižvaikar. Teisman stojo 
apie 400 automobilistų L* 230 
jų liko nubausti piniginėmis pa
baudomis, vidutiniškai po $15 
kiekvienas.

važiavo 
girti >’Mida.m|if 

nuteistas

Du automobilistai 1 i ko-<i u teis
ti kalėjimai), kadangi 
automobiliai# 
Reinhart Johnson liko
30 dienų kalėjiman ir užsimokė
ti $25, bet kadangi jis yra ex- 
kareivis, tai kalėjimą sutrum
pinta iki 5 dienų. Joseph Schul- 
nian liko nuteistas 10 dienų ka
lėj iman ir užsimokėti $25.

Municipalinio teismo klerkas 
Kearns sako, kad šiemet teis
mai su automobilistaiselgėsi 
nepaprastai švelniai. Esą pernai 
per 8 mėnesius, iki rūgs. 1 d., 
pabaudomis is automobilistų su
rinkta $152,750, o šiemet, ne
žiūrint didelio padidėjimo auto
mobilistų skaičiaus, surinkta tik 
$61,426.

su visais 
ir veži- 

dienų šią 
policijos 
uždraus 

.. ir vę-

į kairę tada teks apva- 
vieną bloką. Užsisuki- 

kairę bus leidžiami tik 
gatvių, gal VVabash ir 
gatvėse.

Small ir Thompson susitaikė

Pastaruoju laiku tarp gu
bernatoriaus Small ir buvusio 
Chicago# mayoro Thompsono, 
kurie pirmiau buvo dideli 
draugai, buvo įvykę kivirčiai. 
Kivirčiai 
“džiabų”,

kilo dėl politinių 
nes kiekvienas ’ į 

tuos džiabus norėjo įstumti 
savo šalininkus. Bet dabar jie
du susitaikė. Susitaikė po to, 
į<aip tapo pašalintas iš vietos 
parkų superintendentas Wes- 
bey ir pastatytas ton vieton 
thompsono šalininkas Klatzco, 
kuris galės Thompsono politi
kieriams dalinti mažesnius 
džiabus. Dabar Thompsonas 
esąs patenkintas ii- eisiąs agi
tuoti už Small.

Nusibodo būti kalėjime

Aktorė
S beri ra n

puikus pasigarsinimas, nes 
jų visi laikraščiai rašys, 
pabuvusi kalėjime pen- 
dienas ji permainė savo

Dilio Clark, 1808 
Kd., džiaugėsi kada 

nuteisė ją 15 dienų 
kalėjimai! už greitą važiavimų 
jai girtai esant, manė, kad tai 
bus 
apie 
Bet 
kias
nuomonę ir dabar per savo ad
vokatą atsikreipė prie teisėjo 
David prašydama ją $diuoluo
ti iš kalėjimo, remdamos tuo, 
kad ji neturėjo advokato i ir 'L — 
kad teisėjas neleido jos bylą 
atiduoti į jury rankas. Teisė
jas David sutiko jos prasimą 
svarstyti ir gal šiandie išneš 
savo nuosprendį.

. —— i

Italas poli cistas David Boi ta
no, paskilbęs sėkmingu gaudimu 
”juodosios rankos” narių, liko 
nušautas prie kampo Elm ir 
Townsen<l gatvių, arti pasklidu
sio “mirties kampo”, kur juod- 
rankiai daugiausia žmonių yra 
nušovę. Bolicistas, kuris jau ne 
kartą buvo- įspėtas juodrankių 
liautis persekiojus juos, iir šį 
kartą buvo išvykęs į tą apylin
kę gaudyti tulus žmogžudžius, 
kurie porą savaičių atgal nušo
vė vieną italą. Bolicisto užmušė
jais.' buvo vienas,' manoma, italas, 
paleidęs į policistą penkis šū
vius. Užmušėjus . pabėgo, o ir 
liudytojų nėra.

PLĖŠIKAI VEIKIĄ.

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją“ 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Aye., Petroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zatninacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymų. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalyku. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę ųfba menesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas j? ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD MEDICAL OFFICE '

GRISWOLP MEDICAL OFFICE, 544 Woodward A v., Detroit, Mich. 
Netoli Congrcss St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.
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PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

180L S. Ashland Avu, 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap
tiekus T ana bariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandų* j no 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lincoln parke tapo pašaip
ias ir gal mirtinai sužeistas 
Karry J. Callan, kuris prista
tydavo munšainų visiems Chb 
cagos milionieriams. Jo pelnas 
siekdavo apie $10,(XX) į mėne
sį. Jis tų biznį vare per pen
kis metus, bet gailaus susipyko 
su savo partneriu Leon Tarr, 
nes negalėjo pasidalinti pelnu 
ir pastarasis Calhlnų pašovė. 
Tarr'ir jo šaika pabėgo ir jų 
dabar ieškoma. Callan gi vis
ką išdavė policijai, tik atsisa
kė pasakyti kur jis gaudavo 
munšainų ir įvardyti savo ko- 
stumierius, nors jis ir pasakė, 
kad visi jo kostumeriai yra 
milionieriai. Tai yra pirmas 
atsitikimas, kad munšaineris 
išdavė savo partnerį ir viską 
papasakojo policijai. Papras
tai jie nieko nesako, ir tik vie
ni atkeršija nusikaltusiam, be 
jokios policijos pagelbųs.

Vakar trys»plėšikai dienos lai
ku užpuolė West City T/rust and 
Savings banką, 2350 N. Cicero 
Avė. ir atėmė $8,000.

Už pusės valandos šeši plėši
kai prie Michigan ir Ontario 
gatvių užpuolė du žmones, kurie 
gabeno pinigus algoims išmokėti 
Tyler and Hippach Blate Glass 
Co. darbininkams ir atėmė iš 
jų virš $10,000.

Apiplėšė milionieriaus 
dukterį

Plėšikas - užvakar apiplėšė 
p-lę Hesler White, dukterį F. 
Edson White, prezidento Ar- 
mour & Co. Plėšimas ištiko jos 
namuose Lake Forest. Kaip jis 
įsigavo niekieno liepa tėmy tas, 
nors namas buvo pilnas svečių, 
yra nesuprantama. Iš jos atimta 
perlų karoliai ir du deimanti
niai žiedai.'

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kad pasprukti iš policijos nagų 
iššoko per langų ir užsimušė.

Rudolph Vau Bergoff, sako
ma, baronas, 33 m., 2424 Geneva 
Terrace, liko nuteistas 10 dienų 
į kalėjimą už bandymą iškeisti 
bevertį čekį. Atvedus jį į identi
fikacijos biurą S. Clark St. poli
cijos stoty, ikad ij nufotografa 
vus ir surašius viSus požymius, 
jis iššoko per šešto augšto langų 
ir užsimušė ant vietos.

nu

KONSTANCIJA
• GLEBAUSKIENĖ 

po tėvais Kaukaite
,Mirė rugsėjo 27 d., 1924 m. 

6:45 iš ryto po trumpos ligos, 
sulaukus 32 metų amžiaus. A.A. 
Konstancija paėjo iš Lietuvos iš 
Kauno rėti., Kiedainių ap., Grin
kiškiu valsč., Baisogalo stoties. 
Tvankinių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 12 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Juozapą ir 
tris dukteris: Emiliją 10 metų, 
Gendrutę 5 metų ir mažą duk
relę tik Užgimusią ir brolį An
taną Kauką. Lmot^'vės įvyks 
utarninke, rugsėju 3Vkį., 1924 m. 
iš nahnj 3802 Sq. 6’Sacramento 
Avė. Telefonas U’ąfiiyette 1054.' 
8 vai. iš ryto į Tautiškas Ka
pines.

Širdingai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamų dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Vyras, dukrelės ir broliu.

Paminėjimas metų sukaktuvių
PETRO MIKALAUSKO,

- kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 30 d., 1923 m., 29 
metų senumo. Paėjo iš Lietu
vos — Kauno rėd., Telšių ap., 
Alsiedžių parapijos, Jurgaičių 
kaimo.

Velionis buvo doras jaųnikai* 
tis, bet sunki 4 metų liga nuva
rė į amžiną atilsį iš kurios 
daugiaus negriš. p,

Petras turėjo mažai giminių 
ir daug artimų “prietelių, kurie 
sjnarkiai ligai užklupus gelbėjo 
jį pagal savo Išgalę. Mirusiam 
jo giminių ir draugų "rūpesčiu 
tapo pastatytas paminklas Šv. 
Kazimiero Kapinėse už 135 do
lerius vertės.

Aukotojų vardahir pavardes 
seka žemiau paduotos:

Po $15: Stasys Valaitis, au
kavo duobei Pranas Butkus.
. Po $10: Antanas Kadžius, 
Prfthas Vranavičius, Juozas Gri
cius, Juozas Mažeika, Agnė Ši
dlauskienė, Veronika čukrienė, 
Amilija Parmalienė, Martinas 
žvirgždinas, K. Kazlauskas.

Po $5: Pranas Asauskas, J. 
Lapinskas, Adolfas širvinskas,
J. Liaugaudas, K. Šeinis, B. 
Aliausis (?), Barbora Gaučienė.
K. Kasparienė $2. Juozapas

•jBartiiK .(?); ; d j < :
! Vardū Komiteto tariame nuo- 

šjtdų.igčių 'vįsiėitis' aukautojams. 
Tegul jam’ būna -lengva šios ša
lies pilka žemelė.

Platesnių žinių kri'ipkitos že
miau paduotu antrašu.

Komitetas: Pranas Asauskis, 
Stasys Valaitis, 943 W. 34th 
Str., Chicago, III.

(Shoping Bags) 
r šie krepšiai krautu

vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkipių r 
Jie yra suleiik&mi;
tinka dėl daug pirki-’ 
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, 5 kuri perka 

da^ig ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaįdų 5c.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos škaudčjimo, 
svaigimo, akių aptoiiiimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akiniu.^. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, palydan
čia mažiausias klaidas/,.jSpecialė 
atyda atkreipiama j, Hlpkyklos vai
kus. Akiniai nuo ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 vj”?Jed. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
{ Phono Boulevard 7589

NAUJIENOS,
Lietuvių patar

Traukimą* dantn b« ahaaaroa. 
Briuge guriausio tukno. Su rr.tis, 
pieltom galima valgyti kječiauuf< mad-

Garantuojame vigą juto darbą, f r 
temas muaq kalpkB. Sergėkite aara 
iantis, kad nekenktų Ju3ų sveikatai.

1546 Weet 47tli Street, 
Netoli Aftbmnd Ase.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Vabtijos*, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam brikui Išmokėta *f218.- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariui pn 
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laiknaiUj “Tė
vynę” dovanai ir* taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1060.
PAŠALPOS SKYRIAI — .

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę. k)
Del platesnių informacijų kreipkite šiuo adresu.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 3001 Street, New York, N. Y.

.Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murininjo ii- budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 

3352 So. Halsted St., 
‘ Namai 3356 Lowc Avė.

Chicago, II!.
K.-----------------------------------------------

Tcl. Lafayclte 4223
Piumbinb, Heating 

Kaiko lietuvi:#, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
:>22S W. 38.1h SI., l'hirBKo. III.

Phimiugo ir Apšildymu Įrengimai 
(Mitelio kainomis visiems

Pigiausi dabar ra*lialodai ji boile
riai. Jie bu.s'sbrangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai

1 [lirkdami nuo musų.
PEOH-E.H PLL’NMBING AND 

RV.ATING SUPI’LY (’<).
490 M ii autu e A ve. uu<l 

461 N. Halsted SI.
1O1M Hu vmiirirot

• than a Muatard

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvės Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo;
Perlaidos:
21427 — K. Pilipavičienė 

' 21379 — J. Greičius
21355 — J. Vaivadienė 
54508 — A. Bražinskas

’j,54512 — P, Misevičienė .
20610 - P. Butieiie
95684 — M. Vaitukaitytė
21197 — J. Lebrikas 
21142 — N. Umbras

20978 — M. Jakšis
20934 — O. Klovienė
20841 — O. Šumskiene
20818 — B. Matulaite
20731 — J. Vengraitis
20635 — V. Andrešiunienė
Tel. 281? 24/1V — A. Savickaitė
19981 — B. Eišminskienė
21031 — M. Sabonaitiene
54511 — E. Kadasevičienė

Kvitai hm paėmėjų parasaip. nmfl’V* 
'‘frljusjienę" ofjMr.

NU PIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, save, ginfrinima ir (irau 
gani* tu kuriais susirafiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ka kitą, riAĮpu su ranka. Geriau
sia, pnrrnkiausiu ir ddikatniausi* 
maiiniU lietuvi komi s raidini* |
pasaulyje. Galima ir suigliikai r* 
lyti.

Gauti?

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SU, 

Chiogo. IJl

Jisij.au


Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Tyrinėja vyno šmugelį.

Federalinis distrikto prokuro
ras (pradėjo tyrinėti vietos pro- 
hibicijos vykinimo raštinę, kac 
susekus didelį bažnytinio vyno 
šmugelį. Sužinota yra, kad su 
bažnytiniu vynu yra varomas 
didelis šmugelis ir kad to vyno 
Chicagoje nepaprastai daug su
vartojama. Norima susekti ku
ris prohibicijos agentų gauna 
kyšius už to vyno išdavimą ir 
abelnai kaip visas tas šmugelis 
varomas.

Jau visi prohibicijos ofiso 
rekordai ir parapijonų sąrašai 
tapo paimti. k

Meyers risis su Bancevičium 
tik tada, jeigu pastarasis pa
dės $1,000.

SU 
jis 

nu- 
pa-

Meyers pranešė telegramų, 
jog jis neatsisako ristis 
Bancevičium. Tačiau risis 
tik tada, jei Bancevičius 
mes svorį iki 165 svarų ir 
dės “side bet” $1,000.

“Reikia,” sako Meyers, “at
sižvelgti į ristikų klases. Ban- 
eevičius yra daug sunkesnis 
už mane, ir lodei negali skai
tytis mano klasės ristiku. Ta
čiau jeigu jis numes svorį iki 
165 svarų ir padės $1,000, aš 
risiuos’ su juo. Ristynės 
tų įvykti už kokių trijų 
čiu, nes aš dabar turiu

galė-
savai-

Lietuviu Rateliuose
Iš “Birutės"

visiems yra 
atidaro sezoną 

kuris j vyks

žinoma, 
su kon- 
nedčlio j,

ISRENDAVOJIMUI NAMAI-ZEMEPARDAVIMUIPRANEŠIMAII Tą galima hns atsiekti tik 
tada, kada visi lietuviai bend
romis pajėgomis griebsis rei
kalingų priemonių, remiant da
bar susitverusį Chicagoje Vil
niaus Vadavimo Komitetą, ka
da mes visi intensyviai prisi- 

^dėsime prie šio bendro mums 
darbo, kada kiekvienas iš mus 
nors valandėlei pasiaukuos 
šiam svarbiausiam Lietuvos ge
rovės ir ateities reikalui.

Be Vilniaus tamsi Lietuvos 
ateitis ir sunkus bus šalies kul
tūrinis ir ekonominis kilimas.

Amerikiečių solidarumas šiar 
me darbe dar sykį, — spalio 9 
d. šių metų, rengiamamei mas- 
mitinge, kuris įvyks šv. Jur
gio pa r. svet., parodys pasau
liui, kad ir Amerikos lietuviai 
rengiasi stoti žut-butinon ko
von už Vilnių.

Tad, lietuvy, neapleisk šio 
masmitingo ir nors savo atsi
lankymu prisidėk prie Vilniaus 
atvadavimo. —S. V. V.

Bridgeportas. Susivienijimo Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradieny, 
rugsėjo 30 d., 7:30 vai. vak., Mildos 
svetainėje 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite pribūti 
laiku, nes i;andasi svarbių dalykų ap
tarti kaslink užbaigimo būdavojimo 
Auditorijos.

— A. J. Lazauskas, sekr.

ANT RENDOS štoras prie Stru
milos svetainės, tinkamas bile ko
kiam bizniui; yra 6 kambariai gy
venimui; garu šildomi, galima 
duoti ir vienus kambarius.

Kreipkitės
K. STRUMILA, 

158 E. 107 St.
• Tel. Pullman 0892

ren-

Pirmadienis, Rūgs. 29, 1924 •**•**»*»*•i Ui i i ■ »n ————Mį

NAMAI-ZEME

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po doleij- 
dtą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

bus
v. v.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasišku šokių, kas šeredos 
vakarą, kaip 7:<t0 vai. didžiojoje 
Majk White Sq. svet. Meldžhi tuos 
narius ir narestiAur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Auction Sale
Parsiduoda du cash registeriai, 

(mažas ir didelis), grocery scale, vie
nas “counteris”, 3 trokai: Dodge, % 
tone, 1923; Ford truck 1 ton, 1923; 
Ford truck V2 ton, 1924, One touring 
car. Parduosiu pastebėtinai pigiai. 
Savininkas apleidžia miestą

2219 W. Lake St., 
Melrose Park, 111. 

Te). Melrose Park 3033.

PARDAVIMUI 
mas tik 
rų po 4 
elektra, 
pastogė, 
Brighton

mūrinis na- 
6 metų senumo, 3 flo- 
kambarius; maudynės, 
beismentas aukštas, 
garadžitis/ randasi 

parke. Prekė $13,300.
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

Pigus ir Geras Namas

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys, $5 į sa

vaitę, 
ei j a.

Labai gera transporta-

“Y

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare 
kaip 7:30 v. J. Engele svet., 3720 W. 
Harrison St. Tėvai norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėlės. — Valdyba.

Birutės avldybos susirinkimas 
įvyks panedėlyje, rūgs. 29 d., Ray- 
mond Chapel svetainėj, 8:30 vai. 
vakare. —Sekretorė S. K.

PASARGA,

MTSS IIOWARD 
422 W. 69 St.
Normai 3443

MOTERŲ
REIKIA —
• Moterų indų plovėjų. Nerei

kia dirbti nedėlioj.
Atsišaukite

4169-S. Halsted St.

PARSIDUODA du show Rei
sai tinkami dėl cigarų ir cigare
tę. Parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
3601 Lowe Avė.

MEDINIS namas, 8 metų se
numo, 2 fialai po 4 kambarius, 
maudynei!, elektra; lotas 38x125 
preke $6000, cash $2000, 
lengvais išmokėjimais.

2423 W. 46 Place

kitus

PARDAVIMUi arba išrenda- 
vojimui geras biznio kampas. 
Gera vieta dėl lunch room arba 
viešbučio. Labai smarkiame biz
nio distrikte. 100 — 23rd Avė., 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI! saldainių ir 
cigarų krautuvė, gera vietą dėl 
žmogaus, kuris nori tokio biz
nio. Atsišaukite,

1656 Wabansia. Avenue

Kaip 
Birute 
ceriu, 
spalio 12 d., Pilsen Sokol svet., 
1811 S. Ashland Avė.

Šis koncertas bus vienas iš 
šauniausių vakarų. Jame da
lyvaus operos dainininkas 
Dnieproff. Meldažis irgi pir
mą kartą pasirodys Birutės 
vakare. Taipgi pilname gražu
me pasirodys p-ia J. širvaitė- 
Gapšienė ir P. Stogis. Taipgi 
bus Vyrų Choras, Mergaičių 
Choras ir visas Birutes cho
ras, kuris yra vedamas A. P. 
Kvedaro.

'Lodei tegu kiekvienas pasi
rūpina gauti tikietus iš kalno, 
nes paskui gali pritrukti. Ti
kietus galima gauti pas kiek
vieną choristą. Po programo 
bus šokiai prie puikios ofk^st- 
ros. —Iki pasimatymo.

Internacionalo Apvaikščiojimas 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 
<albės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 

vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti į šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.
Eglė Žalčių Karaliene, penkių 

veiksmų dramų stato Pirmyn Miš
rus choras, nedėlioj, spalio 26 d., 
Liuosybės svetainėj, Cicero, III.

—Komitetas.

rfESTGARSINANTIEMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos į 24 vai.
Jokie apskelbimai iš streiko apim

tą vietą nėra prilrhami. Visi Naujie
ną draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisą n apie einančius streikus, 
‘(iant Naujienų darbininkai geriaus 
*alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių A biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

eigų kūne apJctlbimai pasirodo 
-tjotini, Naujienų administracija pa- 
’ieka terię jų netalpinti, koi neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu Apskelbimo turinys neat
sakys etiknft rei kai avim auu»

Norintieji pasigar dnt | sekamos dle 
sos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA Veiterkos ant trum
pų valandų, moteries ar mergi
nos.

1549 Indiana Avė.
Tel. Calumet 1277

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba be namo, geras cash 
biznis, parduosiu pigiai. Privei
stas parduoti greitai.

917 W. 20 Street

Spalio 9 — liūdesio diena
Kas nepamena, kad spalio 

9, 1920 fri. lenkų kariuomenės 
būriai, gen. Želigovskio veda
mi, netikėtai įsiveržė į Lietu
vos kraštą ir po kelių mūšių 
sp musų tuosyk neskaitlinga 
kariuomene, užėmė musų sos
tinę Vilnių?

Kas nepamena, kad Chica
gos lietuviai, užmiršę savo par- 
tijinį skirtumą, kaip vienas 
Lietuvos kūnas, pakėlė griežW 
protesto halsą, skaitlingai su
sirinkę masmitingan 7-to Regi- 
mento svetainėn?

Tas buvo keturi metai at
gal. Liūdna lietuviui šįmet 
ketvirtas liūdesio sukaktuves 
apvaikščioti, tačiau girdimi 
vaitojimai broliu Vilniečių, 
lenkų žiatįius persekiojimai 

Rietuvių Vilniaus krašte, lenkų 
represijos prieš lietuvių moks
leiviją, ir jaunimą, verčia šian
die Amerikos lietuvius vėl kel
ti griežto protesto balsą, atsi
šaukiant į Tautų Sąjungą ir į 
kitas šalis, reikalaujant, kad 
Vilniaus likimo klausimas bu
tų kuogreičiausiai išnaujo pa
keltas ir įneštas Aukštesnin 
Tarptautinin Teisman peržiūrė
jimui ir galutinam išprendimui 
lietuvių naudai.

REIKIA DARBININKįį
VYRŲ

REIKIA 10 bučerių, gera mo
kestis, nuolat darbas. Taipgi 
reikia 10 vyrų ant farmų.

2029 Grėhshaw St., 
netoli nuo gobey St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis turiu du bizniu.

FRANK PORMALIS, 
732 W. 19 Street, 

Canal 1149

PAJIEŠKAU savo f dėdės Juozapo 
Daunoriaus, Šiaulių apskričio, Kurtu
vėnų parapijos, Saugiinų kaimo. Apie 
18 metų kaip Amerikoj. Meldžiu pa
ties atsišaukti arba žinančių pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

ANTANAS DAUNORIUS
450 N. Green St., Cnicago, III..

REIKIA AGENTŲ.—-
Mes mokame algų ir nuošim

čius gabiems, energingiems ir 
apsukiriems vyrams kurie dirbs 
prie musų prie real estate.

Neatsišaukitę jei neturite ge
rą paliudymą.

E. T.^ROWN
706 Burnham Bildg.

, 160 N.' Len Šalie Str. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI augštos pušies 
grosernė, geriausioj apielinkė, pi
gi renda su gyvenimo kambariais, 
kitos grosernės nėra per du blo
ku; dėl svarbios, priežasties par
duosiu pigiai. Kreipkitės tuojau.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARDAVIMUI restaurantas tarp 
dviejų strytkariu linijų, geras lo- 
keišinas, geras biznis, pigi renda, 
biznis per ilgus i.. 
Pardavimo priežastis 
bizniu.

Atsiašukite
1745 So. Halsted St.

metus išdirbtas, 
turiu du

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta, atidarymui sezono rengia 
puikų šokį, Auburn Park Masonic 
Temple, seredoj, s|w(fto 1 (J., 9 v. 
vak. Kviečiame Chicagos, visuome- 
Ae atsilankyti ir linksmai pasišok
ti; grieš puiki p. J. Byansko or
kestrą —Rengimo Komisija.

Jaunuolių Orkestrą rengia didelį 
koncertą gruodžio 6 d., Meldažio svet. 
Meldžiame kitų draugijų nerengti tą 
dieną vakarų, nes Jaunuolių Orkestrą 
vakaro pelną skiria dėl Chicagos Lie
tuvių Auditorium.

— Rengimo Komitetas.
’ ----------- v .

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
'Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Visi norinti gauti “Naujienas”) 
kiekvieną dieną, anksti iš rvto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laikVaščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Ciceriečiams Naujieną skaityto- 
Iams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės i 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujieną Ądm.

Northsidiečiams žinotina. — Pir
myn Choro (dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžią 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atracuenį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Ascilla.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
cmį -r- maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

FORDO SAVININKŲ ATYDA1 
Taisome generatorius, $4, ne 
daugiau. Pa tarnausime kol jus 
laukiate.

Guarantte Auto Electric 
1840 So. Wabash Avė,

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Štoras, gali 

būti geras dėl plumberio, fo
tografo, jevvelry, vyrų furnish- 
ing arba beauty parlor renda $50 

3129 N. California Avė
Klauskite Frank Szymanski

PASIRENDAVOJA 6 kambarių 
garu šildomas šviesus fintas. Yra 
elektra, telefonas, gazas ir maudy
nės.

Kreipkitės
J. Krivickis 

2500 W. 69 St.

PASIRENDAVOJA storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Vie
ta gera, renda pigi.

1703 N. Crawford Avė.
Savininkas gyvena

1701 N. Crawford Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA uždarytas auto

mobilius, 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 pasažierių. Nupirk- 
sit pigiai, tai yra tikras bargenas. 
Kreipkitės rytais iki <8 vai. vaka
rais po 5 vai.

3300 Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė, visokių 
tautų apgyventa, 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Atsišauki
te nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Agentai nereikalingi.
Phone Boulevard 6574

RAKANDAI

PARDAVIMUI 3 pečiai, 1 kuk-ni- 
nis, 1 gasinis, 1 šildomas. Geri pe
čiai. Šildomas labai geras kietom 
anglim kūrenamas; gausit barge
ną. nes man daugiau nereikalingi.

Krejpkitčs
2954 Parnell Avė.

1 lubos
EXTRA DIDELIS BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuo jaus visus arba 
atskirai, už geriausj pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

Parsiduoda grosernė ir deli- 
katesen krautuvė arba mainoma 
ant loto. Graži vieta, sena iš
dirbtas biznis. į

1505
Cicero, III.

49th Ct

PARDAVIMUI 7 kambarių mo- 
derniški rakandai, didelis pasiūly
mas: 3 šmotų mohair parloro se
tas, karpetai, lempos, eonsole fo
nografas, riešuto medžio valgomo 
kambario setas. 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų mėlynos ska
ros parloro setas, virtuvės priren- 
gimai. 'Puri būt parduoti prieš spa
lio 1 d. Visus svkiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvtį.

PARDAVIMUI bučerne arba 
mainysiu ant automobilious, biz
nio daroma į savaitę $600.00.

Kreipkitės
3425 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS PAR

DAVIMUI Už $250
Už $250 nupirksite mano 

grojiklį pianų, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA du pečiu, vienas 
kukninis su guzu, o kitas žieminis 
dėl kietų ir minkštų anglių. Pečiai 
mėlini ir mažai vartoti. Parduosiu 
pigiai. Parduodu, nes kraustaus į 
apšildoma butą.

2441 W. 45 PI.

TURIU visokių brangių, gerų 
balandžių parduoti. Parduosiu 
pigiai, nes turiu apleisti miestų

Atsišaukite
9 5533 So. Kostner Str.

PARDAVIMUI groseris iš 
priežasties ligos. Renda pigi. 
Užpakalyje kambariai dėl gyve
namo. Atsišaukite:

941 W. 38 Place

Pardavimui 3 lubų augš- 
to, muro namas, akmeninis 
frontas, 3 po 4 kambarius 
pagyvenimai.

Ir taipgi 2 lubų augŠto 
medinis namas, iš užpakalio, 
2 po 4 kambarius pagyveni
mai. Abiejuose namuose 
randasi maudynės, elektra 
ir kiti geri {taisymai. Ren
dos neša j mėnesį $90, kaina 
$9,000, įmokėti $3,000, o ki
tus lengvais išmokėjimais.

M. J. KIRAS.
3335 So. Halsted St., 

Tel. Yards 6894

poMŪRINIS namas 3 flatų
ir 1—6 kambarius, namas 

geram stovy, elektra, maudy
nės, visi parankumai; prekė 
tik $6700, cash $2000, kitus 
lengvu išmokėjimu.

2954 S. Parnell Avė.

4

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam
barių, veik naujas, visi paran
kamai; preke 
$2500, kitus 
mu.

$9000, cash tik 
elngvu išmokėji-

UŽBAIGIMUI NAMINIU REIKALU 
Puikus biznio namai, yra krau

tuvė ir fialas, lotas 75x125, ran
dasi prie karų linijos, prie 2 trans- 
ferių. Greitam pardavimui savinin
kas atiduos 
sąlygomis.

už $7,50(1, tinkamomis

4014 S. Rockwell St.

MEDINIS namas, 3 kamba
riai žemai, 4 antro floro, beveik 
naujas. Kaina $5000, cash tik 
$2000.

4519 S. Albany Avė.

TAIPGI turiu naujų namų 
po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
gerai lietuviams žinoma — 
66, Rockwell ir Tolman Avė.

Situos visus namus mainysi
me ant lotų ar namų. Atsišau- 
kit greitai, nes tai yra barge- 
nai.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tek Lafayette 7674

Nepaprastas Bargenas
Naujas 2 augštų muro na

mas, 2 po 6 kambarius pagy
venimai, elektra, maudynes, 
augštas skiepas, aržuoliniai 
trimingai; randasi gražiau
sioj vietoj ant Bridgeporto, 
tarpe 33 ir 34 gatves, Union 
Avė. Kaina tik $10,800. Ne
praleisk tos progos, nes ge
resnio namo už tą kainą 
niekur negausi.

Brighton Parke
Naujas 2 augštų muro na

mas, 5-6 kambarių gyveni
mai, pirmas augštas garu 
šildomas. Namas yra ištai
sytas pagal veliausĮ reikalą 
vimą, kaina tiktai $13,950.

M. J. KIRAS REAL 
s ESTATE IMPR. CO., 
/ 3335 So. Halsted Š

Tel. Yards 6894

Taipgi
ir vidurinis biznio 
Brighton Parke, Ar- 
47 St. ir Crawford

KAMPINIS 
lotas, randasi 
cher, Kedzie, 
Avė., $250 ir augščiau, lengvais iš
mokėjimais, dėl tolimesnių infor
macijų pasimatvkit su

J. N. ZE\VERT & CO., 
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Archer ir Kedzie

PARDAVIMUI 2 fintai, $10,800; 
68J9 Calumet Avė. 6 kambarių apt. 
marinis, aržuolo grindys, tik* ves- 
tibule ir vana, gerame stovyje, ne
toli transferio kampo ir karų, $100 
rendos, nėra išlaidų, savininkas

Tel. Stewart 1926

STAIGUS IŠPARDAVIMAS
Kas greičiau! Parsiduoda biznia- 

vas lotas Chicago Heights, cash arba 
mainysiu ant geros maišines.

.Atsišaukite pas savininką
2219 W. Lake St., x 

Melrose Park.
Phone Melrose Park 3033

BARGENAS— 6 kambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
užbaigimo, fumace šildomas, 
didelis skiepas, kaina $7,500.
2115 W. 54 PI. Tel. Rep. 3522

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone* Šeeley 1643

Z M. E. HUTFILZ, Manager

VYkAf. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

okiname dienomis ir vakarais 
as kursas. Vietos jūsų lau- 

tMusų katalogas išaiškina, kaip 
ti laike mokinimosi, kaip pa- 

i daugiau pinigų.
LER BARBER COLLEGE 

05 So. Wells St., Chicago, III.

kia. 
užsidi 
da

$5 j mėnesį* nupirksite
Vieną akrą žemės, netoli Ogden 

- -------------Avė., prie C. B. & Q. R. R., visai ne- 
Trys balti krėslai ir rakandai,1 toli nuo stoties. Greitai auganti apie- 

$310, $100 cash ir po $10 j mėnesį, 5( linkė;' labai gera vieta dėl daržovių 
metų lysas, nebrangi renda, 2 gyveni
mui kambariai iš užpakalio.

Kreipkitės
1012 W. 31 St.

Te). Prospect 5277

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernės 
šapa. '

rukitos 
tabako,

PARDAVIMUI grosernė 
mėsos ir visokių mažmožių: 
cigarų, lysas 3 metams, 4 kamabriai 
gyvenimui, gausit bargeną.

Kreipkitės
1412 So. 49 Avė. 

Cicero, III.

auginimo arba vištų farmos; parduo
sime tą puikų akrą įmokėjus $75 ir 
po $5 į mėnesį. Rašykite arba tele- 
fonuokite.

M. PETROWSK|IS
17 E. 61 STR.

PITONE NORMAL 7691

Amerikos Lietuvly Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytą 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etinialogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietą; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

NAMAI-ZEME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu gerą namą, pigiai.’ 
M. VANCURA

2900 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

BUNGALOVV
Keturių kambarių bungalovv, grei

tai augančioj kolonijoj, 2 blokai nuo 
stoties Burlington geležinkelio. Van
duo, gasas, elektra, akmeninis kelias 
ir apmokėtas, $400 įmokėjus, kitus po 
$35 į mėnesį, įskaitant palūkanas. 
Labai pigiai už cash. Atsišaukite ar
ba rašykite.

M. PETROWSKTS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL J691

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

330d S. Halsted St., < 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos )

Chicago, UI.
(ka\np. 33-člos gatv., 2-ros lubos)

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius su 
groserne arba be jos. Parduo
siu pigiai. Apleidžiu miestą.

717 W. 21 Place

PARSIDUODA 40 akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjimas (12x24) ce
mentines grindys ir pamatas, ir kiti 
naujausios mados Įrengimai. Kitas

Praktiškos Automobilhj
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
< )i:inikų d *.■ >1 ti m. Atiib ile p:tsi- 
rengę pradėti. Pūgai musų naują

----------------- ------------------------------- *.bųdinkas visokiems kitiems reikalamstgįte,,,:, |r asmenišką prižfarMIffią
PARDAVIMUI lotai Harvev III. 20x56, vėjinis motoras (melnyčia) jl)S išmoksite i kcles savaites, 1 

arba mainysiu ant mašinos. Kreip- vandeniui pumpuoti, 
kitės tuojaus, gausit bargeną; lo-| CHARLY CARLSON 

•taVla*ni?<- .®er<SOrAh°^ Wentworth Avė., Chicago,
TA nuolrno Tel. Wentworth 1514.

tai randasi geroj vietoj, . • 1 • » _ - 1   _ f
F. Čekanauskas 

5914 Stevvart Avė.

111.

jus išmoksite i kcles savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
MUNSON SCHOOL OF MOTORfNG 

1507 W. Madison St.


