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Arbitracijos Pro 
tokolas Priimtas

Maskva ruošianti revo 
voliucija Vokietijoj

Pilietinis karas Kinuose Vokietijos $200,000,000 Laukia Filipiny saly Sudužo laivas

Berlino policija sakos turinti 
dokumentą, kuriuo Maskva 
Įsako Vokietijos komunis
tams mobilizuotis

Puolančios šanghajų Kiangsit 
jėgos nori padegimais nai
kinti miestų

paskolos reikalas nepriklausomybės Keturiolika įgulos žmonių iš
gelbėta.

Derybos pabaigtos, lieka tik su
sitarti dėl kai kurių paskolos 
plano smulkmenų.

Vatikanas nori įeit Tautų 
Sąjungon

Maskva ruošianti revoliu 
ciją Vokietijoj

Anglijos darbininkų valdžiai 
kasa duobę

Tautą Sąjunga priėmė 
arbitracijos protokolą

■ ____ JL

Valstybių parlamentams ratifi
kavus protokolų, bus šaukia
ma ginklavimos susiaurinimo 
konferencija.

ŽENEVA, Šveicarija, spal. 2. 
— Tautų Sąjungos penktasis 
kongresas šiandie pabaigė savo 
taikos darbų, vienbalsiai priim- 
damwr rezoliuciją, raginančia 
visas valstybes patvirtinti ar
bitracijos ir apsaugos protokolų, 
kuriame numatoma tarptautinių 
ginčų išsprendimas taikos keliu.

Rezoliuciją pasirašė visos kon
grese atstovaujamos valstybės, 
su didžiulėmis jų — Didžiąją 
Britanija, Francija, Italija ir 
Japonija — priešaky.

Dabar tasai protokolas/idant 
jis įeitų galion, turės būt įvai
rių valstybių parlamentų patvir
tintas. Ir# tik po to, kai Tautų 
Sąjungos Taryboj reprezentuo
jamų valstybių parlamentai do
kumentų patvirtins, galės but 
sušaukta tarptautinė ginklavi
mos susiaurinimo konferencija, 
kurion bus ir Jungtinės Valstii 
jos pakviestos. *

Franci jos delegatas Paul Bcn- 
cour, kalbėdamas Tautų Sąjun
gos posėdy šiandie pareiškė vil
ties, kad greitu laiku gal but ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
patapsiančios Tautų Sąjungos 
nariu. ’ .

Arbitracijos protokolas.
Dokumentas, oficialiai žino

mas vardu “protokolas tarptau
tiniams ginčams taikos keliu iš
spręsti“ susideda iš ilgoko įvado 
ir dvidešimt vieno 
Įvade sakoma, kad 
riaušių jo tikslų
valstybių ginklavimos sumažini
mą iki minimumo. Svarbiausie
ji gi protokolo straipsniai, yra 
tie, kuriuose išdėstoma Tautų 
Sąjungos sutartis, nustatoma 
būdas išspręsti kas yra užpuo- 
lančloji valstybė, ir aparatas ar- 
bitravimui visokių ginčų, koki 
tik galėtų kilti tarp vienos val
stybės su kita.

Del nusiginklavimo konferen
cijos.

Pasuutiniuose straipsniuose 
numatoma sušaukimas Ženevoj 
1925 m. birželio 15 dienų gink
lavimos susiaurinimo konferen- 
lijos. Konferencijon turės but 
pakviestos visos valstybes, o

programą jai turės pateikti Są
jungos Taryba.

Jei iki gegužes 1 dienos di
džiuma Tautų Sąjungos Taryboj 
reprezentuojamų valstybių ir 

dešimt kitų Tautų Sąjungos na
rių nepatvirtins protokolo, Ta
ryba turės nuspfręsti, ar nusi
ginklavimo konferenciją atšau
kti, ar atidėti tolimesniam laL 
kui.

Rinkimas Tarybos narių '
Belgija, Brazilija, Čekoslova

kija, Ispanija, Švedija ir Uru- 
guaja tapo vėl išrinktos nenuo
latiniais Tautų Sąjungos na
riais.

Kinija nebuvo išrinkta Tary
bos nariu ir todėl Kinų delegatai 
apleido salę. Vėliau jie paaiški
no, kad padaru tai eidami ins
trukcijomis iš Pekino. Paklaus
ti, ar tai reiškia, kad Kinija iš
stoja iš Tautų Sąjungos, dele
gatai atsakė, kad jie dar neži
ną, kokių instrukcijų gausia iš 
savo valdžios.

Vatikanas norįs būt Tau 
ty Sąjungos narys

Pats nedrįsta prašytis, bet jei 
sąjunga pakviestų, pakvieti
mų dėkingai priimtų.

2. — 
Vati-pranešimas, kad 

irgi ruošiąsis dalyvauti 
Sąjungoj. Autoritetingi 

katalikų rateliai įsiti- 
kad apaštališkas sostas,

straipsnio, 
vienas vy- 

yra įvykinti

ROMA, 
Gauta 
kanas 
Tautų 
Romos 
kinę,
nors niekados nesiprašęs, kad 
jį priimtų Tautų Sąjungon, bet 
jei butų pakviestas, tokį pa
kvietimą mielai priimtų.

Tie autoritetingi katalikų 
žmonės mano, kad Italijos val
džia ir toki kraštai kaip Ispa
nija, Olandija, Belgija, Austri
ja ir Pietų Amerikos respubli
kos (be abejojimo ir Lenkija, 
ir Lietuvos klerikalų valdžia] 
mielai sutiktų, kad papa butų 
Tautų Sąjungos narys.

AMERIKOS LAKŪNŲ RUNG
TYNĖS

DAYTON, Ohio, spalio 2. — 
šiandie čia prasidėjo krašto avia 
torių rungtynės. Rungtynių lai
mėtojams paskirta $50,000 pri
zu laisvės paskolos bonais, be to 
dar jiems bus išdalinta įvairių 
dovanų vertės 30,000 dolerių. 
Rungtynėse dalyvauja geriau
sieji Amerikos lakūnai.

Ragina filipiniečius būt prisi
rengusiems įvyksiančioms po 
to atmainoms. 

< —<_____
MANILA, Filipinai, spalio 2.

SANTA GRUZ, spalio 2. — 
Praeita naktį jūrėse ties Moore 
krantu, keturios mylios nuo 
Santa Cruz, sudužo užėjęs ant 
povandeninių uolų škuneris La 
Felice, plaukiojus tarp San 
Francisco ir Monterey. Keturio
likos žmonių įgula išgelbėta.

ŠANGIIAJUS, Kinai, spalio 
Kiangsu jėgos, tesisten* 

giančios pairrttl šanghajų, grie
biasi m t pedegimo priemonių, rybos, kurias veda Vokietijos.— Filipinų legislaturos pixrfu~ 

sako-' šir.) Čckirngo kareiviai nu- reichsbanko prezidentas Hjal- Įninkąs Manual Roxas, kalbėda- 
įrodymų, šovė du jų šnipu, kurie, pade- mar šachtas su Amerikos, Ang- mas Filipinų Cukraus Asociaci

nio- gę Lotiėn miestelį, dešimt my-Jijos ir kitų aliantų kraštųfinan-1 jai, graudeno plantatorius su- 
nuo šantfhająns, bandė iš sininkais dėl 200,000,000 dolerių daryti tam tikrą tarybą, kuri 

paskolos Vokietijai einant Da- bendrai su tabako, kekuso riešu- 
vves’o planu, pažengė jau taip to-t tų ir aliejaus interesų atstovais

LONDONAS, spalio 2. — De-
spa-

revoliuciją Vokio- 
esanti sugavus 
datuotus Mask- 

dieną, kuriuo- 
‘instrūkei jų

BERLINAS, Vokietija, 
lio 2. Vietos policija 
si turinti rankose 
kad šį mėnesi komunistai 
siusi sukelti 
tijoj. Policija 
dokumentus,
voj rugsėjo 21 
se duodama instrukcijų vi- 
s.'rms Vokietijos komunistams 
būti nuo spalio 5 dienos pil
nai prLiruošusiems revoliu
ciniam sukilimui. Susirinkimai 
turį įvykti spalio 10 dieną.

Ginklų ir amunicijos išdavi
mas vadams turįs įvykti spa
lio 5, o iki spalio 10 dienos jie 
juos turį 'tarpusavy išsidalinti.

'kariamas dokumentas bai- 
giąsis įspėjimu, kad už neklau
symą bus baudžiama mirtim.

Ruošiasi daryt galy 
darbininky valdžiai

Pranašauja naujus visuotinus 
rinkimus Anglijoj prieš Kalė
das.

LONDONAN, spalio 2. — Li
beralų ir konservatorių abazuo
se vėl garsiai kalbama apie “ga
lą darbininkų valdžiai“ ir apie 
turėsiančius dar prieš Kalėdas 
įvykti naujus visuotinus rinki
mus Anglijoj.

. Panašių grūmojimų nuversti 
darbininkų valdžią buvo jau ne 
vienas, tečiau.ta valdžia suge
bėjo išsilaikyti iki šiol. Dabar gi 
konservatoriai su liberalais jau 
tikrai pasiruošę reikalą su dar- 
biečiais baigti. Liberalų partija 
būtent nutarė atmesti padary
tas sutartis su sovietų Rusija, 
ir tame liberalams pilnai prita
ria konservatoriai. Antra, kon
servatoriai ruošias įnešti papei
kimą valdžiai dėl jos atsisakymo 
vesti kriminalę bylą prieš ko
munistų laikraščio Workers 
Weekly redaktorių James Ross 
Campbell’į.

Darbiečių organas Daily He- 
rald sako, kad ar vienu ar antru 
klausimu valdžia bus sumušta, 
premjeru Macdonaldas ape
liuos j viso krašto piliečius, ir 
labai gaji būt, kad naujais rin
kimais darbiečiai ne tik ne pra
laimės, bet laimės tiek, kad nau
jame parlamente jie sudarys 
absoliučią didžiumą.

Sacco ir Vancetti prašy 
mas jy bylą iš naujo 

tardyti atmestas
DEDHAM, Mass., spalio 2. 

—Pasmerktųjų mirčiai dviejų 
italų darbininkų, Nicolos Sacco 
ir Bartholomeo Vanzetti, advo
katų prašymas kad jų Byla bu
tų išnaujo tardoma, tapo Nor
folk© aukštesniojo teismo teisė 
jo Thayer’o atmestas.

Advokatai žada,dar apeliuoti.
Sacco ir Vanzetti buvo trys 

metai atgal pasmerkti, kaltina
mi dėl žmušimo laike streiko 
South Braintree kompanijos 
kasieriaus ir jo sarg'o.

ILLINOIS VALSTIJOS PEDA
GOGŲ SUVAŽIAVIMAS.

SPRINGFIELD, III., spalio 2. 
— Rytoj čia prasidės Illinois 
valstijos vidurinių, aukštesnių 
ir aukštųjų mokyklų pedagogų 
suvažiavimas.

:c pbbėgti. Užmušiu Šnipų ke- 
Šcnė-c rasta Kirtnųsų viršinin
kų įsakymas sukurti gaisrus Ii, kad belieka apdirbti tik viso, bendrai darbuotųsi ir sistema- 
Šanf'hajuj, kad tuo budu su- paskolos plano smulkmenos, 
n'vk’nus m’cstą.

In'jus tatai i aikštę svetim- ...... . ...... ,___ _ ---------
salių kvailalo vyriausybe pa-fpusę —- 100,000,000 dolerių, bet atmaina įvyksianti, kai Jungti- 
darė atatinkamų .žygių apsau-:tikra suma dar negali but nu- nės Valstijos ^..^..2.. 
goti kiniečių gyvenamas mies-'statyta, kol britų, olandų, švedų nams nepriklausomybę 
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timšalių kva rialu. 
, t ;

Kiangsu gabena' suctip- 
rįhimus

Po tyr.es visuose frontuose 
nakticG šiandie girdėt, kad 
Kiangsu jėgos gabena sustip
rinimus į Fanglai distriktą, 
šiauriniame Šanchajaus sekto- 
re, penkiolika mylių j vakarus 
nuo miesto šahghajaus-Nanki- 
ho geležinkelio linijoj.

Kiaifgsu armija Sunkiango 
distyikle, dvidešimt astuonios 
mylios į pietus nuo šangha- 
jaus, 1 
įvyko mušis, šiandie vėl stip
rinama, kad atnaujinus puoli
mą čekiango jėgų. Sunkiango 
miestas, turįs apie 50,000 gy
ventojų, pasiliko 1 beveik tuš
čias, nes mūšio linijai visai pri
siartinus 'prie y jo gyventojai 
pabėgo į Šanghajų. f

Japonija pasiliekanti 
neitralė

TOKIO, Japonija, spalio 
Japonijos užsienio reikalų 
nisteris Šidehare šiandie pasi
kalbėjime su spaudos atstovais 
atkartojo vėl, kad Japonija vi
sai neturi tikslo maišytis į Ki
nų pilietinį karą j Ji laikysian
tis griešto neitralumo ir tikin
tis, kad tos pat politikos prisi-

• čiai išnagrinėtų, kaip Filipinai 
Amerika, be abejojimo, pa- g’alėtų

siims sukelti visą tos paskolos laukiamai dalykų atmainai. Ta
geriausiai prisiruošt) .

' atatinkamų , žygių apsau- j tikra suma dar negali but nu- nes Valstijos pripažins Filipi- 
, nes po 

vė-lir šveicarų bankininkai nepasi-to veikiausia nutruksią su jomis 
sakys tikrai, kiek jie galės pas- prekybos sąntykiai.

Vėsula sugriovė tris 
dešimt namu

GUAMAS, Marianos salos, 
spalio 2. — Siautusi čia baisi vč- 

trisdcšimt

kolos duoti. 'a

Paskola tik doleriais ir svarais.
Paskola, kadangi taip nori vi

si ja suinteresuotieji Europos 
bankininkai, bus duodama 
dviem valiutom, butent Ameri
kos doleriais ir Britų svarais 
sterlingų.

Šiuo tarpu visos priruošiamo- sula sugriovė apie 
sios konferencijos pasibaigė ir vietos gyventojų namų. Jungti- 
konferentai ruošia tik plano de- nių Valstijų laivyno ir valdžios 

įstaigoms padaryta apie 200,000

kame praeitu trečiadienį

tąlius. Galutinas
dėl detalių atidėta
Vokietijos finansų
Luther, kurs turės sutartį pasi-, 
rašyti. Vokiečių valdžios vardu.

susitarimas
iki atvyks dolerių žalos, žmonių rodos nie- 
ministeris kas nenukentėjo.kas nenukentėjo.

SUĖMĖ “GRAFA DE REAU- 
FORTA”

84,000 žmonių užmušta — 1 .. I • • . J/.7 i . . Sfo rėdytis karininko unifor-
B. flel jvaihy nelaimią ma.

mi-

Oficialia oro pranašas šiai die
nai skelbia:

Chicago ir apielinkė — nevie
nodas oras; po pietų gali būt lie
taus; į pavakarį vėsiau; stipro
kas, didžiumoj pietvakaris vė
jas.

Vakar temĮperatura vidutinai 
siekė 66° F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:32 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Franci jos, 100 frankų ... 
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markhj ...
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

Spalio 2 d., užsienio pi- 
žiaus kaip už $SJ5,000 do-

.... $4.45

.... $4.87

.* $17.45

.... $4.88

.... $5.28
... $14.20
... $38.69
....; $2.52
... $26.62 
... $19.12

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

UŽDRAUDĖ AEROPLANAMS 
LAKIOTI, KUR SIAUČIA 

GYVULIŲ LIGOS

11OUSTON, Texas, spalio 2. 
— Valstijos vyriausybė, vedan
ti kovų su gyvulių nasrų ir ka
nopų ligos epidemija, uždraudė 
aeroplanams išskristi arba at
skristi į teritorijas, ’ kurios lai
komos karantino j.

ŽODŽ1O LAISVE KLERIKALŲ 
VALDOMOJ LIETUVOJ

KĄUNAS [Lž]. 
8 dieną 
šaukė 
reikalu 
policija 
jus, kurie pasisakė už kandida
tų sąrašą 21.

Rugsėjo
Socialdemokratai su- 

savivaldybių rinkimo 
mitingą. Po mitingo 
areštavo tris kalbčto-

Vilniaus kraštas
Sukilimas.

—*------------  SAN FRANCISČO, CaL, spa-
Jungtinėse Valstijose praeitais iį0 2. _ Čia suimta “grafas“ de 

metais žuvo, > aplamai, kas- BeauforL kaltinamas dėl nešio- 
dien 209 žmonės. Ijimo Jungtinių Valstijų, o kar

tais Belgijos armijos oficiero 
uniformos. Pasirodė, kad jis nė
ra nė joks oficieras, nei Belgi
jos grafas,
parėjunas, kurs kartais parda
vinėdavo San Francisco gatvėse

o paprastas svieto

LOUISVILLE, Ky., spalio 2. 
—Nalionalės Saugumo Tarybos 
statistikos komisijos surinkto
mis ir dabar paskelbtomis žinio
mis, per praeitus 1923 metus
Jungtinėse Valstijose visokiuose j visokius niekniekius, 
nelaiminguose atsitikimuose bu
vo užmušta viso 84,000 žmonių. 
Kas savaitė skaičius užmuštų 
siekė aplamai 1,462, arba kas 
viena diena — 209 žmonės.

Automobilių nelaimėse žuvo 
daugiausiai — kas diena 37 žmo
nės. ‘

Del nukritimų užsimušė kas
dien 36 žmonės.

Prigėrė kasdien 19 žmonių.
Geležinkelių nelaimėse užmu

šta kasdien 18 žmonių.

SUGAUTA BANKO DIREKTO
RIUS, PABĖGĘS SU 

$15,000 BANKO PINIGŲ

PHILADELPHIA, Prt., spalio 
2. — čia pargabenta John 
Lynch, Ridgely (Md.) National 
banko direktorius, kurį detekti- 
vai surado besislapstant farmoj 
netoli Oxfordo, Pa. Lynch kalti
namas dėl pasiglemžimo 15,000 
dolerių to banko pinigų.

READINGO DIRBTUVES ĖMĖ 
DIRBTI PILNĄ LAIKĄ

Lenkų valdžia dabar užimta 
sukilimo Vilniaus krašte malši
nimu. Gener. Rydz Smygla ga
vęs įgaliojimų numalšinti Vil
niaus -
sukilimų. Vilniaus rajono apsau
ga pavesta želigovsknii. Stotyse 
stovi raiteliai ir broniruoti au
tomobiliai; gelžkelių linijos su
stiprintai saugojamos. Manoma 
sukilėlius apgulti iš keturių šo
nų ir priversti pasiduoti. Prie 
Lenkijos generalio štabo tam 
tikslui sudaryta net specialialis 
operacijų skyrius.

Novogrudko rajone

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

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 jienjs 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

50 CENTU
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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.

READING, Pa., spalio 2. — 
Readingo geležinkelio dirbtuvės 
pradėjo dirbti pilną laiką, pen
kias ir pusę dienos savaitėj. Il
gą laiką jos dirbo tik keturias 
dienas savaitėj. Tose dirbtuvėse 
dirba daugiau nei 4000 darbiniu- 
kų. ’ ,

APIPLĖŠ® BUVUSIO AUSTRŲ 
KARALIAUS RUMUS

$5.50
10.50
20.75 
31.00
41.25
51.50
61.75 
72.00
82.25,

102 751 buvusio ciesoriaus Karolio palo- 
”Priev Šitos sumosreikia pridėti 25<;cių Šoenbrunnene išvogė keletą 
centai pašto išalidų už kožną siuntinį, labai brangių bronziniu dailės 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
ijįį lii’t 
litu

VIENA, Austrija, spalio 2.— 
Plėšikai praeitų naktį įsilaužę“ į

bronzinių dailės

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

dalykų.
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GALI ILGIAU GYVENTI

Aš Mėgstu Juos!
“Kada tik paimu lagaminą dėl ke
lionės aš visados atsimenu pasiim
ti kartoną HELMARS, kadangi 
niekas tiek smagumo man neduo
da kaip skaityti laikraštį ir rūky
ti HELMAR”.

Tikras smagumas ir pasidžiaugi- 
mas cigaretus rūkant kįla tik iš 
Turkiško Tabako dėlto, kad Tur
kiškas Tabakas yra kvepiantis, 
minkštas ir saldus. HELMAR Tur
kiški cigaretai daromi iš gryno 
Turkiško Tabako ir patenkina Kiek
vieną rūkytoją.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi- 
tė^permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
jųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly. •

DOZES of10 or2O

CALUMET CITY, ILL.
BALIUS SU PRAKALBOMIS

15-kos Moty Sukaktuviii Paminėjimui 
Rengia.

Draugystė D. L. K. Vytauto

Nedėlioj, 5 d. Spalio-Octoter, 1924
Kosciuškos Svetainėje, 101 — 155 St.
CALUMET CITY, ILL.

Prakalbos prasidės 5 vai. vakare; po prakalbų bus šokiai.
KALBĖS P. GRIGAITIS, NAUJIENŲ REDAKTORIUS.

Muzika K. Pociaus iš W. Pullmano. Įžanga 50c. ypatai.
Kviečiame visus atsilankyti ant šio iškilmingo vakavo ir links

mai ir naudingai praleisti laikas. — KOMITETAS.

T

<

0ĖL APftUPlNIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

PAS MUS. TAS JUMS BUS. 
ANT NAUDOS.

L. L. FABIONAS Cll

šaltai j 
keturių 

kitaip 
bėga: 
bran- 
metai

“Gali ilgiau^ gyventi” suko 
Daktaras Natthias Nicoll, Jr., 
New Yorko Valstybe* Sveika
tos Komisionierius. Jis suko, 
kad senas graikų priežodis “Val
gykim, gerkim ir linksiininki- 
mės, nes rytoj turim mirti”, 
permainytas ir pritaikintas 
šiems laikams šiaip skamba: 
“Valgyk ir gerk tinkamus val
gius, bet vengk mirties ilgiau
siai kiek galima/’

“Daugumui žmonių, kurie 
neturi ketųrių . dešimtų metų, 
mirtis' atrodo labai toli. Gyvas^ 
ties apdraudos agentų prašymai, 
kad jie prisirengtų prie mirties, 
nes nei vienas nežino ką rytojus 
neša, randa juos labai 
tai a tsi nešančiu s. Po 
dešimtų metų jau jie
žiuri: metai labai greit 
jie atranda, kad gyvastis 
gi, ir paskirti gyvenimui 
pertrumpi.

“Dauguma žmonių galėtų pri
dėti nuo vienų iki dešimties gy
venimui metų, eidami nors sy
kį į metus pas atsakantį gydyto
ją, kuris padarytų pilną fizinį 
išegzaminavimą. Tas išegzami- 
navimas nepriduos ilgesnio gy
venimo, bet gydytojo patarimai 
tą padarys. "

“žmogus dažniausiai miršta 
iš priežasties kokios ligos arba 
nelaimingo atsitikimo, širdies, 
kepenų, džiovos ir vėžio ligos 
užmuša didelius žmonių skai
čius. Tokios ligos paprastai 
prasideda menkais simptomais, 
kurie retai patėmijami. Kada 
jie atrandami pačioje pradžioje, 
galima lengvai išgydyti. Ap
leisk juos kelis metus,, ir dar bus 
galima išgelbėti. Dar pora me
tų, ir sugrįžimo jau nebėra.

“žinoma, fizinis išegzamina- 
vimas kasmet nesulaikys nuo jie 
laimingų atsitikimų. Vjenok i 
yra atrasta, itad dauguma nelai
mingų atsitikimų, ypač tarpe 
žmonių, kurie dirba prį<H maši
nerijų arba pavojinguose dar
buose, buvo iš priežasties men
ko matymo ir girdėjimo, galvos 
apsisukimo arba apalpimo, nuo
vargio ir kitų padėčių, kurios 
nebūtų įsigalėjusios jei laiku 
butų buvę pataisomos. Yra spė
jama, kad tokiu budu pusė mir
čių, kurios atsitinka, butų buvę 
galima išvengti arba .sulaikyti.

“Yra dar ir kita, pusė šitai 
pozicijai: dauguma žmonių -rū
pinasi, manydami, kad kas, nors 
su jais negerai yra. Bet pas gy
dytoją neina, bijodami, kad jis | 
nepasakytų to, ko jie 
girdėti. Vienok fizinis
minavimas greičiausiai parody
tų faktą, kad daugiau nieko ne
trūksta kaip permainos valgy
me ar darbė, arba poilsio ar ko 
kito, kuris lengvai prieinama. 
Verta užmokėti už išegzamina
vimą, vien jau todėl, kad suži
nojus, kad nėra, taip blogai, kaip 
manoma.

“Dabar žodis apie gydytoją. 
Padaryk sutartį su geriausiu gy 
dytpjų, kokį pažįsti. Bet neti- 
kėkis gauti fizinį išekzaminavi- 
mą veltui. Brangia tįsis patar
navimas, kokį gydytojas gali 
sutekti yra tas, kuris tave už
laiko sveiku. ? i

nenori 
išegza-

ŽMOGŽUDA POLICIANTAS

UŽPALIAI. — Rugsėjo 26 'd. 
naktį policiantas Dačinskas, be- 
vesdamas iš traktyriauą pil( Ku
biliūną, užmušė jį. Policiantas 
pasodintas kalėj imam žmonės 
tokiais policijos žiaurumais la
bai pasipiktinę. <

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

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City*’ 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

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

FRANK CICALA
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesmaną.

nio laiko rrlUenalme tol* 
kalus įdomius hOalantloma 

motinoms Ir motinom* ja*, 
ny kOdlkiy.

KOdlkly aprCpInlmas ir pe

nėjimas yr* dalyku fyr* 

svarino Mmynal Ir Uotai 

ir mes Jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kuri mea tu

risto rsguHarUkals laiko- 

UrpiaU atvirai ir laisvai 

psrgvlldralL .
SOpoĖN coMJ 
ĮjEW YORK. U

,t«C\hO 809 W. 35th M, Chicago
Tel. Be 1eVard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii 
% Parduodam Laivakortes. >

STRAIPSNIS 92 
ĮVADA ,

Mes rekomenduojame ,'sekartčiiU 
daryk' .................. “
tina nėra tiek gerai 
apie savo i 
turėtų būti 
ta tų žinių praplatinimui per valdžiom 
įstaigas ir kitur, bet Borden’s Kom
panija, suprasdama, kad tūkstančiai 
žudikių penimi su Eagle Brand Pie
nu, paduoda šitus nedaryk, užpildy
mui spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame patari
mus apie gydymų, žinodami, kad to
kius patarimus geriausia gali suteik
ti gydytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

Į Neguldyk kūdikio vakare nepapenė
jus. , , -

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liupsavęs per dienų.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kutę, ar kitką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduolių 
be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar 
alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado,' saldai
nių ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po truputį ir leng
vai suvirškomose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio dėl atau- 
šimo.

Nepadaryk maišto daugiau, negu 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunamos kada pieno mi
šiniui tik ką šviežiai pagamihti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalyti in

dus ir t>onkutes; prižiūrėk šituos svar
bius dalykus- pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį pa
sverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutį il
giau kaip dvidešinjts minutų,

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku bunutėje. Nežaisk su kūdikiu p6 
valgiui. Lai jis ilšiši .ramiai ’nejudo- 
mas. .'V”'ciire

Neleisk Vaikams- žaisti su maistu; 
nebandyk jų domę nukreipti ar žaisti 
su jais valgant. ' .

Neduok vaikams valgyti tarp val
gių.

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko su- 
kramtymui.

Neapleisk ąviko dantų. Tai svarbi 
priedermė kurios nereikia užmesti.

Neragink vaikij valgyti, i Jei jie kas 
dien atsisako valgyti prie ptalo, pasi- 
rodavyk su gydytoju.

manydami, kad vidutinė mo- 
nformuojama 

ir savo kūdikio gerovę, kiek 
Dideli žingsniai padary-

Skaityk atydžjai šituos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai; ;

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. .

Namų svininkas užganėdintas.’,
* Visi linksmi!

Tūla lenkų -šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų 
buvo keli kaimynati 
kad jie nuolatos A 
kiančių kūdikių siti 
mynos apartament 
krino, kad jie ne^ 
miegoti delei Jpdoidikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko‘išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paęinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir jį nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. .Išmintingas teisė- ♦ 
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kiidikiams, kuomet 
tik užeis .tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
'neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų - savininkas, ištraukė bylą ir 
Visi sau linksmai gyvena.

BAMBTNO yra kūdikių geriausiu i 
draugu. Kūdikiai mčgšta jį! Jie net 
prašo dainiaus!

(Paskelbimas)

Principialiais liudininkais 
kurie skundėsi, 

a erzinami Ver- 
lenkiškos šei- 

/. Kaimynai ti- 
di net naktimis

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

Želi Clothing C(h
1866 S. Halsted ,St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Skaitykit ir platinki! 
NAUJIENAS.
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NES
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary 
tas iš tyro karvės 
pieno ir cukraus. Jį 
rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo 
gerumą, yienodumo, 
ir, lengvo suvirškini
mo savybių

jei kūdikis neauga į 
svorį, gal pienas nėra 
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas išriš klausimą, 
taip kaip tūkstantims 
motinų, kurios nega
lėjo žindyt savo kūdi-

Kūdikio sveikata 
ir ūgis remiasi 

daugiausiai ant val
gio, kurį jis gauna- 
Kūdikis turi būti nu~ 
praustas ir papenėtas 
reguliariška. Jei nėga 
Ii žindyt kūdikio, tu
rėtumėt vaitot — 
Borden’s Eagle Pieną

užtai, kad per virs" 
tris gentkartes užau
gino daugiau kūdikių 
į stiprius ir sveikus 
vyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikių 
maistai kartu sudėti. 
Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, verkią, 
ir nerimauja,

JEI
idpildysit, kuponą apačioje šio skelbimo ir prisiusi); 
mums, mes atsiusime Jum Jūsų kalboje literatūros, kaip 
yartot tą ploną, ir kitas svarbias informacijas.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building

KUPONAS
Pažymėki t katrą Literatūrą Norit

• Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Valkams
Vardas ...............__
Adresas ....__ .

Now York

Kūdikių 
Knyga

(Lithuanian

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus, 
bai puikus 
susidėjimui 
Jie yra

Jie yra la- 
ir patogus 

pirkinių: 
sulenkamį; 

tinka dėl daug pirki- 
<l(‘l 'ii(' 

tinka kožnai šeiini- 
' / niūkei,

daug ar) mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
iofise^ priduodant šį skelbimą ir 40 c. Persiunti
mo išlaidu 5c.

NAUJIENOS
1739 Sb. Halsted St

barsinkities
i

Persiunti

Chicago, III

Naujienose

K. GUGISadvokatas
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810 ' «

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

k. Jurgelionis'
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dcarborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų’' name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 S’o. Marshfield Av<L

~ j 
O lis

, ADVOKATAS
11 S. La Šalie StM Room 2001

Tel. Rando!ph 1034 — Vai. nuo 9-6 ’
Vakarais

3301 S. Halsted «t., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

• Pėtnyčios.
...... .............

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SL, arti Leavitt SL
. ’•'1 Telephone Cartal' 2552' ” ‘

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

.lengvomis išlygomis,k

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Westem Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylu vfar.oso TeUmuoe*. Egzami
nuoja A LairakMia, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* ir JgalioJimna

7 South Dearbom Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoaaa Canal 1117.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Liefuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dcarborn St., 

Telephone Randolnh 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St. 
Gor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

A. E. STASULANJ
. ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

W RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580 Į 
Tel. Central 6390

Vale. 3223 S. Halsted St., Chica 
Tel. Yordg 4681 I
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą Šios 
Rankos.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

gijoj kilo didžiausias skandalas: 
vieni kaltino tą, kiti tą. Vieni 
kaltino dėdę, kad negerai pri
žiūrėjo sekretorių, o kiti įtarė, 
kad buk dėdė dalyvavęs tose va
gystėse. Tikrenybėje visi tie 
užsipuolimai ant dėdės buvo be 
jokio pamato. Jei buvo apsilei
dimas prižiūrėjime turto, tai ne 
dėdės vidno. ale viso draugystės 
komiteto* kaltė, nes Aleksis šmu 
geliavo pinigus iš tos dr-jos per 
porą metų, padarydamas falšy- 
vps dokumentus delei mokėji
mo gyviems nariams posmerti- 
nių ir nesergantiems pašalpų. 
Tie.falšyvi dokumentai Imdavo 
peržiūrimi viso Komiteto ir pri
pažinti gerais ligi tol, kol Alek
sis pats pabėgo. Aleksiui pabe

ngus pasirodė visos jo vagystės.
Aleksis buvo apvogęs ne vien tik 
APLA., ale ir kitas draugijas, 
pirie kurių jis tik priklausė.

Dėdė Varašius nedalyvavo jo
kioj bažnytinėj draugijoj nė pa
rapijoj.

Dėdės būdas ir pažiūros
Dėdė Varašius visada buvo

Dėdės darbavimosi lietuvių 
draugijose

1903 metais sausio mėn. dėdė 
Varašius prisirašė prie SLA. 40 
kp. ir buvo ne tik veiklus narys, 
ale dažnai buvo valdyboje kaipo 
raštininkas ar tai kaipo iždinin
kas ir už kiek laiko dėdė buvo 
išrinktas į SI A. Centro Valdy
bą kaipo iždo globėjas. Jis, ro
dos, ištarnavo pirmą kartą ar 
tik ne dvi tarnystes, o paskui 
buvo išrinktas ir antra karta ir 
tarnavo tol, kol tik jam spėkos 
leido. Laike savo tarnystės jis 
labai rūpinosi SLA. gerove, ir 
la’ike SLA. Seimųf jis dažnai pa
tardavo, nurodinėdamas kaip 
Susivienijamas Liet. Am. turėtų 
tvarkyti savo finansus, kad ge
riau bujotų.

1914 m. susitvėrus SLA. 3- 
čiam apskričiui, dėdė Varašius 
dažnai dalyvaudavo kuopų susi- Į 
važiavimuose ar tai nuo knoposL^ buvo’diddišk^ 
ka>po Regatas. na' t* kaipo j m- d(W0. ju<fcl
Centro Valdybos narys n- visada Ltsitiki ir jei pritaikydavo 
susivažiavimu, gelbėdavo savo dalyvauti kokiam

J draugiškom susirinkime, tai nie
kados dėdei netrukdavo mede- 
gos papasakojimui juokingų at
itikimu. ir visi tuirėdavom gar
daus juoko.

, 1905 ar 6-tais m. dėde Vara-1 Dėdė buvo ..
nuo SLA., nuo APLP. 1 kp., nuo šias prisirašė ir prie LMD. i. | mylėtojas, ir jis pats gana gerai 
LMD. ir nuo Ali Nations Banke'tuojau buvo išrinktas 
kur dėdė Varašius visą laiką dir
bo—nuo savo atvykimo į Pitts
burghą iki savo minties. Pitts
burgho sekami lietuvių darbuo-

Dėdė Varašius jau mirė

Rugsėjo 10 d. 7 vai. ryto mies
to ligoninėj pasimirė. Karolis

Varašius. Apie Karolio Vara- 
šiaus liga jau buvo rašyta 
Amerikos lietuvių laikraščiuose 
rugsėjo 13 d. Karolis Varašius 
buvo palaidotas Pittsburgho lie
tuvių * Kapinėse. Laidojo Ona 
Venslovienė, ir gražiai viską at
liko.

Dėdė Varašius buvo žinomas 
Pittsburgho lietuviams per 22 
metus savo nenuilstančio darba
vimosi lietuvių pažangiose drau
gijose ir visų buvo užsipelnęs 
pagarbos. Tatai liudijo skait
lingas Pittsburgho lietuvių at
silankymas į Dėdės šermenis ir 
didelis skaitlius pittsburghiečių 
dalyvavo laidotuvėse, nors diena'« - -• * ’ - 

. * •«****» a V V K Z * V
labai buvo lytmga. Buvo suneš- patarimais ir aktyvišku darbu, 
ta daug gyvų gėlių vainikų nuo q jei kuri kuopa parengdavo 
draugijų, kurioms dėdė priklau-[prakalbas ir kviesdavo dėdę kak 
sė ir darbavos per eiles metų, ojbfiti, tai visada dėdė patamau- 
taipgi dėdės ypatiškų draugų.'davo, — nė kelionės lėšų neinv 
Nuo šių draugijų buvo padova-'davo.
noti gražus gyvų gėlių vainikai:

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
k merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagalbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietą, nuo 6 iki
9 va), vakare.

l’el. Blvd. 8188 
M. WoitkewTca 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimą, 
^sėkmingai pa- 
arnauju mote- 

'•hns prie gimdy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tei
gia ypatiŠką pri- 
iiurejimį. Duodu 
nutarimus mote
rims ir mergi- 
ioms dykai.

3113 South 
Halsted St.

“■DR. HERZMAN-®>
—1 S Ii U S 1.1 o s—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Randasi ant
I ’ \

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

DR. SERNER. 0. D..'
Lietuvis Specialistas

tojai ir dėdės ypatiški draugai,[naujo Namo, kuriuo šiandie vi
su kuriais dėdė darbavos, sudė
jo gyvij gėlių vainikus: J. K.
Mažiukna, Jonas Rūkas ir da ke
letas vainikų buvo nuo dėdės 
šeimynos ir nuo kitų dėdės drau
gų.

Ant kapinių J. K. Mažiukna' 
pasakė gražią prakalbą, primin- Įcaįp0 konkurentė SLA., ale kiek 
damas dėdės darbuotę, ir kad j - - - --
dėdė buvo pavyzdys visiems sa- bavosi APLA?visai kitokiais ti- 
vo nenuilstančiu darbavimosi, Į 
teisingumu ir pažiūrų pastovu-Į pj p čarteris leisdavo steigti 
mu. Pasak Mažiukuos, dėdė. kPiubtis, tai dėdė matė galimybės 
buvo pirmasis og-anizatorius dėl' * ,',T » ’----------- • •
įsigijimo lietuviškų kapinių, kur 
ir jis pats šiandien rado prie
glaudą.

Dėdė Varašius paliko didžiau
siame nubudime savo moterį, 3 
dukteris ir 2 sunu. Liūdi ir 
Pittsburgho. lietuviai netekę sa
vo seno ir nenuilstančio darbuo
tojo. Lai būna jam lengva 
šalies žemelė.

ekreto pydydavo smuiką. Kol buvo jau- 
rium. Už poros metų buvo iš-1 lesn*s’ *aj buvo gan° jeras nut
rinktas ižd'inipku, ir ištarnave Į fantas ir Pittstone jis prigu- 
apie 7 metus. Dėdė daug pastan- Prie orkestro, kuris griež- 
gų dėjo prie pastatymo LMD Iav() lietuvių pasilinksminimuo- 

. I
a '

si Pittsburgho lietuviai gėris. I Politiškas dėdės nusistatymas 
1907 m. Pittsburghe N. S. puvo pastovus,* ir jis niekada 

dalyje prasidėjo organizavimai pėra mainęs savo kailio, kaip 
APLA. vadovaujant F. J. Bago-|kad kiti daro. .Jis save skaitė 
čiui. Mes matome ir čionai dėdę (vidurinės srovės žmogum. Jis 
Varašių veikiant prie šios drau-puvo didelis šalininkas Dr. J. 
gijos organizavimo. Nors šioji (šliupo ir visados Šliupą gerbda- 
draug'ija buvo organizuojama

MINERALINĖS ŠERINĖS MAUDYNĖS
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA 
1 ■ 1 

Dabar naujai išradome mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t. 
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masąžinis * braukymas, elek
trinio ir švedišku būdų. Su musų pilnu setu ihstrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas .naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS, 
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

Turėk švariaR, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudSjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo l iki 4F vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

-birvAiTusiiT(VD7

Gydą 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.

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

į Dienomis: Carai 
'Talnfn-naI. </« 3110. Naktįlelefonal: < Drexe1 0950

( Boulevard 4188

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

šios

Keletas žodžių iš dėdės 
biografijos

Dėdė Varašius buvo gimęs 
sausio 6 d. 1856 m. Mackių kai
me, Balbieriškio valsčiuje, Ma- 
riampolės pav., Suvalkijoj. Jis 
paėjo iš biednų daržininkų tėvų 
ir turėjo laimės lankyt Vaičiaus 
mokyklą, kurią baigė su geriau
siu pasisekimu. Paaugęs dėdė 

pradėjo sau gyvenimą daryti 
kaipo miško sargas xir nuo miš
ko sargo d as i varė iki valsčiaus 
raštininko ir paskui buvo eko
nomistu ir dideliu žinovu ūkio 
dalykų. Pagyvenęs iki 36 metų, 
1892 m. dėdė apleido Lietuvą ir 
vyko į Ameriką, kaipo į aukso 
šalį, kaip daugumas musų. At
vykęs į Ameriką dėdė apsistojo 
Pittstone, Pa., ir ėjo dirbti į ang
lių kasyklas. Padirbo anglių ka
syklose apie porą metų; tuo lai
ku užėjo Amerikoj blogi laikai 
(rodos, Clevelando laikais), j 
1896 dėdė grįžo Lietuvon, ale 
tenai negalėjo ilgai gyventi. Pa
viešėjęs apie porą mėnesių vėl 
grįžo atgal į Ameriką ir apsisto 
jo New Yorke. New Yorke gy
veno apie 6 metus ir 1902 me
tais dėdė Varašius atvyko j 
Pittsburghą, Pa., ir pradėjo 
dirbti prie pittsburghiečiams 
gerai žinomo tais laikais biznie
riams V. Obečiuno, bankiniam 
biznyj. Tas bizn'is iš mažo iš
augo į didelį ir perėjo j kitas 
ratukas. O dėdė Varašius tenai 
visą laiką dirbo ligi savo mlr-; 
ties. i

man žinomą, dėdė Varašius dar-

APLA. kuopoms Įsigyti nuosa
vus namus ne tik dėl kliubų, 
alo ir dėl susirinkimų ir. pasi
linksminimų. Ir, žinoma, dėdės 
manymas nebuvo tuščias nes 
APLA kuopos įsigijo nuosavius 
namus šiose vietose: N. S. Pitts 
burgh, McKees Rocke, Carne* 
gie ir New Kensingtone. Dėdė 
Varašius daug truso ir spėkų 
yra padėjęs prie APLA. Kilusi 
netvarka šioje draugijoje 1919 
ir 20 metais, kurią iššaukė tos 
draugijos tuolaikinis sekreto
rius J. Aleksis labai drūčiai at
siliepė į dėdės sveikatą. Daugu
ma pittsburghiečių tvirtina, kad 
tos draugijos skandalas dėdę 
nuvaręs ir į kapus.

Mat, dėdė tuo laiku buvo tos 
draugijos iždininkas ir pasiti
kėjo Aleksiu. Jis visai nesitikė
jo, kad Aleksis galėtų tokį špo
są iškirsti, žinoma, kada Alek
sis pabėgo su pinigais, tai drau-

vo už jo raštus ir veikimą. Jis 
buvo abelno pažangaus judėji
mo šalininkas ir niekados ne 
niėkino socialistų ; atpenč jis ge
rai sugyvendavo' su socialistais. 
Jis niekur nestatė savo politikiš- 
kus įsitikinimus aukščiau visko. 
Jis atsižvelgdavo į dalyko svar
bą.. Politikiškose (J.ganizacijo
se aktyviškai neveikė, nors 
politikiškų organizacijų kultūri
nį veikimą dažnai paremdavo, 
nežiūrint ar tai vidurinės sro
vės žmonių yra veikiama ar so
cialistų. Tik jis niekad nėra rė
męs jokio klerikališko judėji
mo.

šis mano aprašymas apie Dė
dę Varašių nėra pilnas, nes aš 
pasitenkinau tik abelnais ruo
žais. Platesniam aprašymui yra 
reikalinga daugiau laiko. O 
man trūksta laiko ir davinių 
pilnesniam dėdės gyvenimo ap
rašymui. —S. Bakanas.

'.•i.

/
Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murinimo ir budavojimo generalis 

KONTRAKTORIUS
3352 S'o. Halstcd St., 

Namai 3356 Lowe Avė.
Chicago, III.

Gero budo vyrai kurie nori dirbti, suras, 
kad šis pasiūlymas yra pinigų 

uždirbimo proga.

namus Chicagoje, La

Ar jus kalbate gerai lietuviškai?
Ar jus turite reputaciją?
Ar jus esate ištikimas savo žmonių reikalams?
Jei jus turite visas šias ypatybes ir žingeidaujate turėti rei

kalų su viena geriausių įstaigų real estate Chicagoje. Jei jus 
nbritė išmokti real estate biznio, kaipo profesijos ir uždirbti pi
nige), kad užganėdinus savo ambiciją ir pagelbėti savo šeimynai. 
Mes turime labai gerą vietą dėl jūsų būti mūsų atstovu tarpe 
lietuvių, pardavinėti musų rinktinus
Grange ir Niles Center prie naujų elevatorių linijos. «

Jei jus turite patyrimą, tai bus jūsų naudai, bet jeigu jus 
norite dirbti musų priežiūroje, galite dirbti, patyrimas nerei
kalingas.

Mes nenorime tokių kurie nepritaria reikalams savo žmo
nių; mes nenorime tokių kurie nenori veikti pagal musų nuro
dymą. Todėl mes norime tokių žmonių, kurie yra gerai žinomi 
tarpe lietuvių Chicagoje ir veiktų kaipo atstovai.

Jei tuomi žingeidaujate, pasimatykite Mr. Michael Hart- 
mana tarpe 9 ryto iki 3 po pietų, 4 augštas.

KRĘNN & DATO
Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller McCormick savasčių.

936 N. Michigan Avė.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumų sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

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

Kaina tik vienas doleris.

Naujieną Knygų Krautuvė
1739 So. Kalstei St., Chičago, III

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00. •

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę’* dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų krelpkitis šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th SJreet, New York, N. Y

•1 1 —r" ...................    ■
4 . ' ‘ J1 ;l

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5211 Ruseli Str.
Netoli kampo B'arnsworth

DETROIT, MICH.

1803 Davison Avė.
Kampas Orleans

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

------------------- ,--------------------------------------- L.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

iki 12 dieną.

ČIĄTE NUO

Akių, Ausy, 
Nosies arba

Gerklės

..........  ■ ■ sEik. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

►----------------------- - i ■ ,7
Jei taip, tai duokite ją išgydyti 

ekspertui — 25 metai prie statė St.
Kreivos akys ištaisomos tikrai, 

saugiai, greitai mano specialiu me
todu; tonsilai išimami su tvvilight 
ižmigdymu; akiniai pritaikomi, $5 
r augščiau.
Rašykit, gausite dykai knygutę

Franklin 0. Caiter, M. D.
120 So. State St.

Valandos nuo 9 iki 5. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12

CHICAGO, ILL.
............................ .... I ! J

r— ...........................  1
Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dainą, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 6 

iki 2 vai. po pietų
k...................................................... ■ _____

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas MoterilkiiTsVyriškę 

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

arti 81 st Street 1
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak.vNe- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 <Men.

/-'■ 1 ........ 11 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 .... 
f

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. Benedict Aron U 
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 valęare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrint
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Rooeevelt 2025

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakareC —

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146
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Edi t o r P. Grigaitis icnuj

Generolas” Belak Balachovič

Kuršo leib
$8.00

tovarišč.

zva

nes

visur

už biurko, 
auksinius

pasiti- 
ir tiek

žodžiu# ir priimti, kaipo švente
nybę, kurioje nevalia nė vienos

pasizy- 
vok i e-

moterį! 
prie jos 
dešimtį

siekda- 
trukdom

į duris ir aš ai 
lango.

NEGRAMOTNAS 
. KRITIKAS.

saseb..
Paklaus 

parodys!...’

Po savaites 
po raštelį, 
ginklo, nuvykau 
paties vJenįomo

Ilgai klaidžiojau dulkėtomis 
gatvėmis 
Visoriais

kams
daiktą -visą darbininkų klasę, 
suvienijo dalį darbininkų su ki-

$8.00 
4.00' 
2.00 
1.50

vėju pakvipęs, padėvėtu

jus apie tai
Kur Kliauzo- 

žinoma.
tyliai užklausė

Diukovskio

sabotažu inkus!” 
kaip kulka sukda- 

Ne tik muži- 
ir tyčioj uties

Rusijos 
nusidėvės”, bolševikai ėmė kapitalą į valsty-

Manojo 
namie... 
Na, mes 
Sėskite...

Kuomet 
komisaras 
karo padėtį 
voliucinėmis 
ko ištikimf 
per 24 vai. 
mus karo 
dantis nukabinau 
Zauerį ir nuėjau

Intu aksiniu 
su visa vir- 

karo kaspinaičių

Karšias. Dabar

tvarka, 
atsidūrė 

su savo vyrais apsi
pilė pat demarkacijos li- 
dabodamas vokiečius.

draugo Troo

[Matyti tečiaus, kad Sulaukti 
• to jie nebeteko vilties. Dar
bo Partija, ažuot nupuldžiuš

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

mus, ar bolševikai iš tiesų elgia
si taip, kaįp juose pasakyta.

“Manifestas” sako, kad prole
tariatas, pasiekęs politinio vieš
patavimo, turės žingsnis I*’

Anglijos liberalai, paga
lios, nutarė paskelbti atvirą 
kovą MacDonaldo kabinetui. 
Jie rengia jam du smugiu.

Liberalų frakcija parla
mente užrekordavo įnešimą 
rudens sėsijai griežtai at
mesti darbiečių valdžios pa
darytąsias prelimenares su
tartis su Sovietu Rusija, 
Kadangi toms sutartims yra 
dar labiaus, negu liberalai, 
priešingi konservatoriai, tai 
galimas daiktas, kad tas įne
šimas'surinks daugumą bal
sų parlamente, ir valdžiai 
tuomet reikės trauktis arba 
paleisti parlamentą ir pas
kirti naujus rinkimus.

velnias, bet žmo 
apie degti- 
Bukite ra 
ir padary 

i rusų ka

ir ve 
. “Vargutį bus.. 
Vėl loji gvardi

-Na, ir iš kur jus sužinojo 
te? Kas jums pasakė?

Mums viskas žinoma! Ai 
reikalauju varde šalies įstaty

paprugas, nuėmė

prispiaudytais ko
I t Akambariais,

ne visai, palankių 1 žvilgsnių gy
dimas,’ ! kol apskrities ■ podvai
komo rauplėtas raštininkėlis 
man paaiškino kelią.

“Eikit Petrogrado
O numerio taigi nėr 
kit, draugas, tai

Čubikovą ir Diukovskį pati
ko ant slenkščio aukšta pilna 
moteris apie dvidešimts trijų 
metų, su juodais kaip smala 
antakiais ir riebiomis raudo
nomis lupomis. Tai buvo ta 
pati Olga

viršininko pali

Rudens sesija parlamente 
prasidės spalių mėn. 28 d. 
Dabar parlamentas yra su
sirinkęs tiktai apsvarstyti 
įstatymą apie sienų nustaty^ 
mą tarpe Ulsterio ir pietį-.

Vienok jau ir 
šitoje trumpoje sesijoje Ii-' 
beralai ketina padaryti pir
mutinę, taip sakant, “bando
mąją” ataką prieš darbie- 
čius. Jie pareiškė, kad jie 
paremsią įnešimą nupeikti 
generalį> prokurorą, kuris 
sulaikė bylą prieš komunis
tų laikraščio, “Workers’ 
Weekly”, redaktorių.

Konservatoriai gi kaip tik 
ir yra pasirengę pasiūlyti 
parlamentui papeikimo re
zoliuciją valdžiai dėl tos by
los. Tuo budu ir šitame žy
gyje prieš MacDonaldo ka
binetą liberalai ketina eiti 
išvien su konservatoriais.

bės rankas žingsnis po žings
nio? Ne. Jie atliko tąl dar
bą Ūmiausiu laiku, išleisdami ke
letą dekretų apie bankų, dirbtu
vių ir žemės suvalstybinimą. Jie 
taip staigiai suvertė' valstybei 
ant pečių visus finansų reikalus, 
pramonę ir žerq3s ūkį, kad val
stybė nesuspėjo net prirengti 
tinkamą žmonių stabą(tų reika
lų vedimui ; ir rezdltate pats'Le
ninas buvh priverstas'kviesti at
gal dirbtuvių'vedėjais specialis
tus iš btnžuazijos.ir siūlyt jietfis 
milžiniškas algas.

Kaip visi žino tečiaus, ir šita 
priemonė negelbėjo, nes sovie
tų valdžia buvo prispirta pa'-, 
skelbti “strategišką pasitrau
kimą”, t. y. daugelį jau suval
stybintųjų įmonių grąžinti pri- 
vatinėn nuosavybėn!

Toliaus. “Kom. Man. sAko, 
kad proletariatas turi būt susi
organizavęs, kaipo klasė, kuo
met jisai ima valdžią į savo

gavęs
bet negavęs atgal

Lugą, prie

buvo matoma 
/ su, nukrypusiu

to išėjote?! ,
Labai paprastai! Pirmiau

siai ji ruko. Antra, ji iki ausų 
Įsimylėjus į Kliauzovą. Jis at
stume jos meilę dėl kokios teič 
Akulkos 
atsimenu, kaip kartą’juodu už
tikau virtuvėje^ Ji prisiekdinė
jo jam, o jis rūke jos papiro
są ir durnus leido tiesiog jai 
veidan. Na, 'vistick važiuoja
me... greičiau, nes jau tems
ta... važiuojame!

—Aš dar neišėjau iš proto, 
kad dėl kokio nors vaikėzo 
trukdyti nakties laiku garbes 
vertą moterį!

—Garbes verta

Prie arbatos mudu veikiai 
išsikalbėjova.. Ir supratova vie
nas kitą iš pusės žodžio, gali
ma sakyti, iš pirmo pažiūrėji
mo. •

Tatai buvo aštuoniuoliktų 
metų liepos mėnesį ir garsus 
vardas man tada nieko nepa-

lamsu
Ji ėjo priekyje. Ču- 

1 Diukovskiu žings- 
per aukštą žo- 

j save orą i f
bei pamazgų.

Greitai pasiimi- 
ir kojos alsidu- 

išartos žemės

diržo blizga braiir 
ie . k i» r ii *« J..
<o n^rejąu^ t

Esu, girdi, imperialistų ka* 
ro invalidas- į-ieju ne darbi
ninkų, o kurapkų ar ančių 
kraują... Medžiokle v lėni įdėlis 
išganymas... Prašau revoliu
cines* teisybės...

Voenkomas truktelėjo pečius.
“Tai |amsla. .savo šautuvo 

atgal negavai? Keista, keista... 
Tai Balachovicirs jūsų flintą 
čiuptelėjo... Važiuokit mane 
vardu į jį. Jis su partizanų bu
riu stovi IMimstrėjo dvare. Tai 
velnio pusė, aš jam parody
siu!”

Jis nuoširdžihi erzinus. Ilgai 
mane ramino, išsikalbėjo apie 
sunkų emigrantų gyvenimą ca
ro laikais Paryžiuje, Ciuriche, 
garbino Leniną, keikė Trockį 
ir buvo didžiausias entuzias
tas. Po valandos jis jau rėkė 
ant manęs.

“Tamsta 
čerškė jis, 
mos kambary. ' 
kils sukėlei, bet 
iš .mus!”

Paskui nurimo
“Mon generole, nesipyksim.. 

Aš darau jus karo vadu ir ra
šau jums mandatą... Pavalgy
sim, išgersim'. Bus baltosios — 
ir čia jis sprikteiėjo sau apy 
kaklčn.

Iš ulpųų Balachovič, nesuta
ręs su vyresnybe, persikėlė į 
šiaurės frontą, prie generolo 
Radko Dmilrijcvo, ‘prie pat 
Rygos, ir tarnavo kapitono Pu- 
nino partizanų būry, 
modamas kovomis si 
čiais Tyrulių raistuose.

Paskui, revoliucijos 
nenuėjo Berlynan, o 
Pskove ir

nijos
O dabar 

kio” vardu pasivadinusio par
tizanų būrio vadas ir atsiųs
tas į vokiečių maištininkus 
mužikus numalšinti.

Draugas Balachovič kiek ne
drįsta dėl šios aplinkybės, tei
sinas prieš mane ir keikia so
vietų valdžią:

“šuns davinį teduoda!... 
Žvalgymas ~ tai lik taip saiK 
pliezirui!... Malšink mužikus, 
o ne prie Volgos prieš čc- 
choslovakus pasiųsim! Kaip 
tatai jums patinka?... Na ir 
tarnyba, velniai ją griebtų!..”

Klausia patarimo dėl žygio 
prieš mušikus, kad jie kartais 
netyčiom jo “negrybšteltų.” 
Juk jis, dievaži, vienmintis, 
puikiausiai susipratęs kontr. 
baltasis...

Buvusia štabo rotmistras 
atydžiai prisižiūri mano ^au
tuvui ir žada suteikti pagalbos- 
“Voenkomas (kariuomenės ko
misaras) 
gus inteligentas ir 
nę gerai išmano... 
mus.. . Viens du 
siu. Kaip garbinga 
rinkikas!”

puses 
arklių 
karei- 
penti- 
auga- 

senos dra- 
Viskas tarsi

- Pas ją, pas ketvirtą, sku
bėt reikia... kitaip... kitaip aš 
sudegsiu iš nekantrumo! Žino- 
tc< kas ji? Na, įspėkite. Jaunu
tė moteris musų nuovados vir
šininko, senuko Ef-remo Kuzmi- 
čo, Olga Petrovna, — štai kas. 
Ji pirko pakelį degtukų!

P-as V. T. “Laisvėje” keikia 
socialdemokratus “rakaliais”, 
“judošiais” ir “išgamomis” už 
tai, kad jie yra priešingi bolševi
kiškai sovietų valdžios politikai. 
Stodami prieš sovietus, jie, gir
di, spiaudo į Markso ir Engelsb 
“Komunistų Manifestą”, kuria
me pasakyta:

“Proletariatas savo politinį 
viešpatavimą panaudos tam, 
kad žingsnis po žingsnio iš
plėšt buržuazijai visą kapita
lą, kad visus gamybos įran
kius sucentralizuoti rankose 
valstybes, vadinasi, proleta
riato, organizuoto į viešpa
taujančią klasę...”
Čia bus ne vieta svarstyt, ar 

yra praktiškas toks socializmo 
steigimo būdas, kokį nurodo 
aukščiaus paduotieji “K. Mani
festo” žodžiai. 77 metai atgal 
galėjo išrodyt, kad socializmo 
tvarkoje visi gamybos įrankiai 
turės būt sukoncentruoti valsty
bes rankose; šiandie galima tuo 

Kaipo mažu- klausimu laikytis kitokios nuo
monės. Bet Marksas juk ir pats 
nedėjo didelės svarbos tikslių 
socialistinės tvarkos planų pie
šimui. z z \

labai malonu, 
ji ir nusišypsojo

. — Kaip
paspėjote.

nėra

Kokių rezultatų duos tos 
atakos prieš darbiečių kabi
netą, pamatysime toliaus. 
Yra verta tečiaus pabrėžti 
tą faktą, kad Anglijos bur
žuazinės partijos rengia pir
mutinį rimtą smūgį Mac
Donaldo kabinetui dėl jo 
apsiėjimo su komunistais. 
Darbiečių valdžia atsisakė 
kriminaliai persekioti komu
nistų laikraščio redaktorių, 
nežiūrint to, kad pastarasis 
talpino straipsnius, ragi
nančius kariuomenę kelti 
maištą prieš savo viršinin
kus. Pagal buržuazijos su
pratimą tai yra baisus val
džios apsileidimas.

, I i

Taip turėtų žiūrėti į šitą 
dalyką į bolševikai, nes So
vietų Rusijoje kiekvienas 
žmogus/kuris drįsta kursty
ti kareivius prie maišto, esti 
be jokiu ceremoniiu sušau- 
domas. 13-et -.(Socialistinė 

MacDonaldo valdžia laikosi 
kitokios politikos. Ji mano, 
kad tolerancija yra geresnis 
įrankis kovoti su savo prie
šais, negu baudimas.

Vienok komunistai, su ku
riais Anglijos darbiečiai ap~ 
seina taip švelniai, nesidrovi 
nuolatos šaukti, kad Mac
Donaldo ' valdžia esanti 
“žiauri!” »

Tyrinėtojas padrąsintas jos 
susimaišymu, priėjo prie jos ir 
tarė:

—Nurodykite mums ir mes 
išeisime, kitaip mes...

—Kam jis jums?
—Delko tokie klausimai, ger

biamoji? Mes jūsų prašome nu
rodyti! Jus drebate ir išsigan
dus... Jis juk užmuštas ir jei
gu norite, tai jus jį užmušėte! 
Draugai išdavė jumis!

Olga Petrovna labiau paba-

Lugos kariuomenę^! 
paskelbė valsčiuje 

•, grasindamas re
linu smėmis, įsa-'

jiems Valdomiesiems 
. atiduoti visus turi- 

ginklus, , sukandęs 
nuo sienos 
į sovdepą 

(kariuomenės ir darbininkų at
stovų tarybą).

Buvo tik dešimta valanda. 
Sovdepas susikūręs buvusiuo
se dviejų aukštų valsčiaus mo
kyklos namuose, dar nebuvo 
pradėjęs darbo, ir, kaip kiek
vienai aukštai ir s/ivc gerbian
čiai įstaigai pridera, ramiai 
miegojo.

Prieš Sovdepą — Vasilio Za- 
gumino smulkioji krautuvėlė 
ir traktierius. Pats Vasilius 
stovi tarpvartėj jsusirupinęs, 
nusiminęs, dairos į kiemą ir iš
ilgais gatvės, kuri tačiau dar 
tuščia ir mieguista. Kanapėtas 
gaidys kapstos sausam mėšly; 
ne, pievutėj ganos bėras įkri
tusiais šonais arklapalaikis.

“Bloga bus, tamsta!” 
šnibždom taria Vasilius 
da mane trobon 
Galas griebs... 
ja atsidangino!”

Pro langą iš kiemo 
matau nulipančių nuo 
raitelių būrį, žaliomis 
viškomis Kiužėmis, su 
nais, ginkluoti. Vis tai 
loti, drąsus vyrai 
gunų mankštos, 
būt senoviška, ir arklio pabal
iu) j imas ir uniforma, tik trūks
ta kariškų žymių ant pečių ir 
vieton caro kokardos matyt 
juodas ženklas kepurėj.

Girdėt įprasti keiksmai ir 
juokas, arklius suvedė pasto
gėn, atleido 
pažabas.

Pasibeldžia 
si traukiu nuo

Trobon įžengė kresnas žmo
gysta, su visu plaukų kugiu ant 
be saiko didelės galvos, degti
ne ir 
frenču 
kardu ir maužeriu 
tinę margų/ 
ant krų|inieM»

^Balachovič’

Sto- 
prie kitos 
su valgio

Tai ne juokai 
ulonas, caro armijos štabo rot
mistras, o dabar, kad juos de
vynios,

'Turiu pripažinti, jog karo 
pradžioj estė buvęs tos divizi
jos štabo viršininku ir pulkų 
sąrašuose to garsaus vardo ne
pamenu? Tačiau, mudu greit 
susiradom bendrus pažįstamus

Glatovskj, caro nužemintą 
ift’ generulinio štabo litinin 
į kareiviui už įžeidimą veiks

mu brigados vado kunigaikš
čio Arsenijų Karageorgievičo. 
Naehieevanes chaną, kunigaikš
tį Jurgį, generolus Komi lovą, 
Krymovą, Gurko ir daug kilų.

Aišku - ne koks prisimetė-

mazgote 
jus dėlto, o ne tyrinėtojas! Nie
kuomet nebūčiau drįsęs jus 
peil>ti, bet dabar jus mane pri
verčiate! Mazgotė! žiuponas! 
Na, gerbiamasai Nikolai Ermo- 
laič!. Meldžiu jūsų!

Tyrinėtojas numojo ranka ir 
nusispiovė.

- Meldžiu jūsų! Meldžiu ne 
dėl sąvęs, bet dėl teismiškų rei
kalų. Ant galo, meldžiu! Pa
darykite man malonę nors kar
tą gyvenime!

Diukovskis puojė ant kelių.
—Nikolai Ermolaič! Bukite 

toks geras! Vadinkite mane 
niekšu ir kitaip, jeigu aš klai
dų padarysiu dėl tos moters 
įtarimo! Svarbus dalykas! Rei
kalas lai! Romanas,.o ne da
lykas! Viisoje Rusijoje pra
skambės garbė! Jumis pakels j 
vyriausius tyrinėtojus. Supras
kite jus, neprotingasai seni!

Tyrinėtojas susiraukė, ir ne- 
noroms siekė prie kepurės.

Na, mat tave velniai'! Va
žiuojam.. .

Buvo jau tamsu, ka<(a tyri- 
nėtojaus brikele privažiavo iki 
viršininko narnų.

Kokie mes 'kiaulės 
murmėjo -čubi kovas 
mas Už varpelio, 
žmones.

Nieko, nieko 
pasakysime, kad 
lės resoras truko

spausti kitus darbininkus?
šitaip’ elgdamiesi, - bolševikai 

aiškiai eina prieš tuos '“K. 
Man-b’’ žodžius,; kuriuos > cituoja 
p. V; T.' “Laisvės” rašytojas ki
ša tuos žodžius po nosia socia
listams ir nesupranta, kad jisai 
pats save jais muša.

Ir toks “negramotnas” gaiva
las yra įsivaizdinęs, kad jisai 
galįs šviesti darbininkus!

buvo 
žymus nusistebėjimas, nes ko
misaras ne be pasitenkinimo 
šyptelėjo, išsitraukė odos port
sigarą ir paėmęs popierosą pa
siūlė ir man.

Tikrai, negi galėjau aš ma
nyti, jog tas aprūkęs vaikpalai
kis, su aukso akiniais ant 
melste!ėjusios nosies, tai ir yra 
tas rustus~f Lugos voenkomas, 
kurs taip gąsdino mus savo 
griausmingais dekretais.

Apsivilkęs tamsų frenčą, odos 
ge t romi s, u

Pasakiau

Darbo Partija turi Angli
jos parlamente mažiaus,kaip 
trečdalį vietų 
mos valdžia, ji, žinoma, gali 
bi kurią valandą būt nuver
sti — arba prispirta atsi
šaukti į piliečius. Iki šiol 
tečiaus nė konservatoriai, 
nė ypatingai liberalai neno- 
rėjo tokį žingsnį daryti, nes'raifljs pakeisti, tai kyla klausi 
bijojo, kad ,naujuose visuo
tinuose rinkimuose Darbo 
Partija gali gauti absoliučią 
daugumą mandatų.

Liberalų ir konservatorių žjngSnio paimti kapitalą 'iš ka 
taktika buvo laukti, kol dar- pitalistų rankų 
biecių valdžia

Eikime, tyliai prabilo 
ji, laužydama rankas. Jis 
pas mane pirtyje miega. 'Tik 
dėl Dievo meilės, nepasakyki
te vyrui! Meldžiu jūsų! Jis to 
nepakęstų!

Olga Petrovna nukabino nuo 
sienos didelį raktą ir išsivedė 
savo svečius per virtuvę, pa
skui per priemenę laukan. Lau
ke buvo tamsu, linojč smul
kus lietu 
bikovas 
niuvo paskui ją 
lę, traukdami 
kanapių kvapą 
Kiemas didelis, 
g ė pamazgos 
rė anl minkštai 
Tamsumoje pasirodė medžių 
tarpe medžių 

• njaža šlubele 
kaminu...

štai pirtis. 
Bei meldžiu niekam nesakyti!

Priėjęs arčiau Čubikovas ir 
Diukovskis pamatė kabant anl 
durų didžiausią spyną.

(Bus daugiau) į |

rankas. Bet ąt Rusijos valdžia 
yra organizuoto proletariato 
rankose? Ne. Ji ( yra tiktai 
bolševikų partijos rankose, o 
bolševikų partijai priklauso vi
so apie puse miV no žmonių, 
kurių dauguma yra net ne dar
bininkai, bet valdininkai, karei
viai, ūkininkai ir t. t. ( -

Socialistai kaip tik daugiau
sia dėlto ir priešinasi bolševi- 

kad šie, ažuųt jungę į

paštu:
Metams__ _____ ...
Pusei metų .... '.....
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams.....
Pusei metų ............... ..........
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto* Monęy

Orderiu, kartu su užsakymu. • .<

Į “L<” | Vienam rusų laikraš
ty įdėta tūlo autoriaus atsi
minimai vaizdelis' apie Bu- 
lak-Balachovičių, kuris gerai 
vaizduoja tą avantiūristą did
vyrį, tarnaujantį ten, 'kas ge
riau užmoka. Tą veizdelį, apy
sakos forma parašyta, mes čia 
pakartajam. Kaip žinia, dabar 
Bulak Balachovičius tarnauja 
lenkams, vadina save genero
lu, turi diviziją, kuri vadina 
“gudu” ir už lenkų pinigus 
vaidina “gudų tautos didvyrio” 
vaidmenį. Ir mums, lietuviams, 
šis. “didvyris” ir “gudų divizi
jos vadas” yra »<*rui utminli- 
nus,' iSP Zeliį'ovskiados laikų.

A- čechov’as Vertė J, K. Uktveris

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS.

Su dideliu vargu atsikra
čiau ir nuo mandato ir nuo 
valgio ir vakare jau buvo 
Dustrejo dvare su “Trockio 
partizanais.”

Balachovič buvo vėl smar
kiai įkaušęs. Keikės, kaip tik 
mokėjo, daužė sau į krutinę ir 
grąsė voenkomą pakarsiąs ant 
pirmos sausos šakos.

Pčie vakarienes kiek atlyžo 
ir su artimiausiais savo drau
gais, trimis kazokais ir ulonais 
tarėsi, kas daryti, kaip pasiųs
ti velniop bolševikus.

Vakare aš išvažiavau.
Tik po metų sužinojau, kad 

draugas Bulak Balachovič su 
“'Trockio partizanais” persime
tė prie vokiečių, paskui — 
pęie estų, prie Judeničoj visur 
atlikdamas “didvyriškus žy
gius.”

'Paskui pakelė save , į genero
lus ir pasisamdė tarnauti len
kams.

Dabar laikraščių žiniomis tas 
pa vyzdli 11 gia us Ja s la n dsk neoli
tas ir plėšikas sėdi Varšuvoj ii 
ruošias eiti prieš Maskvą.

Vertė V. J.

Tai buvo begalo, toli. Nuė
jęs porą kilometrų nežinau ko
dėl sustojau prie vieno name
lio ir prie durų paskambinau. 
Nieks neatsiliepė, bet pro lan
gą kyštelėjo gal Va ir atydžiai 
į mane žiūro.

“Tamstai ko?
“Voenkomo iMatliiikcvičik)!” ;
Galva išnyko, o^po 15 miliu

tų durys atsidarė.
Priemenėje stovėjo kulkos

vydis. Buvq jaučiamas smar
kus odos krautuvės kvapas. 
Nepažįstamasis, mane dar ge
rai apžiūrėjęs, nusivedė su sa
vim.

Pro eilę negyvenamų ir dai
lių kambariukų įėjom į kabi
netą. Ten stovėjo biurkus, ap
verstas raštais, revolverio 
tronais, stovėjo' neišgerta 
bata. Prie vienos sienos 
vėjo sofa su guoliu, 
— kortų staliukas 
ištartomis.

Žmogysta atsisėdo 
pataisė ant nosies 
akinius ir tarė:

“Ko draugas norėjai? 
voenkomas Matiukevič!”

prisiekti i tęs Ga- 
Juk.Tui ’ sunku suprasti 
»s <li<»nos aš pradedu sa- 

LJf.. . na, važiuoja

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily New« 

Published Daily Exvept Sunday . ,
by The Lithuanian NewS Pub Co Ine j savo vardą Žmonių akyse, 

valdydama milžinišką Brita
nijos imperiją, įgijo didelį 
pasitikėjimą ir namie,;ir už,- 
sieniuose. Dabar būtžūa^V 
nėms partijoms jau darosi 
baugu, kad ji gali perdaug 
sustiprėti; jeigu turės pro
gos dar ilgiau laikyti savo 
rankose valdžią, todėl jos ir 
pasiryžo pulti ją.

Vini, vidi, yici, sušuko 
jis įbėgdamas į Čubikovo kam
barį;’ ir tuoj puolė kėdėn. - - 
Prisiekiu savo garbe, ir pra
dedu tikėti savo genialumui! 
Klausykit, kad jumis velniai! 
Klausykis ir stebėkis seni! Juo1 
kinga ir gaila. Musų rankose 
jau yra trys ypatos, , ar ne 
taip?.. Aš radau ketvirtą, irgi 
moterį. Ir dar kokią 
Už vieną dasilytėjimą 
peties aš atiduočiau 
melų savo gyvenimo, 
klausykitės... Nuvažiavau aš į 
Kliauzovką ir pradėjau aplink 
tyrinėjimą. Pakelyje aš aplan
kiau visas sankrovas, karčia- 
mas — visur klausdamas šve
diškų degtukų. Visur man ap
sakė: “neturime”. Valkiojausi 
iki dabar. Dvidešimtį 
jau «š buvau pametęs 
kėjimą rasti ką nors; 
kartų tą pasitikėjimą 
vau atgal. Valkiojausi visą die
ną ir tik valandą atgal kaip 
užklupau ant ieškomo. Už tri
jų varstų nuo čia. Duoda man 
pakelį degtukų iš dešimties dė
žučių. Vienos dėžutės nėra ir 
gana... 'Tuoj, kas pirko tą dė
žutę? Taip tai... Patikau aš 
jai... Brangus manp, 'Nikotai' 
Ermolaška, štai ką kayįląią „ga-! 
Ii padaryti žmogus išpieštas iš 
seminarijos. *,h 
borių/, 
Nuo JAI 
ye

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

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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pi ak aibė j o 
pilnu ^veidu 
vakarienės 
Efremo Kuzmičo 
Pas popą užsisėdę j 
ir be jo apsieisime.
Ar jus iš kokio tyrinėjimo?

Taip, žinote, musų brikės 
resoras truko, — pradėjo ču
bikovas įeidamas į svečių kam
barį ir sėsdamas kėdėn.

—4s karto apsvaiginkite, 
‘sukuždėjo Diukovskis, — ap
svaiginkite!

— Taip resoras... Hm... 
taip... paėmėm ir užvažiavo
me.

—Apsvaiginkite jums sako
ma! Dasiprotės, jeigu ne anl 
karto užsipulsi!

—Na, daryk, kaip pats ži
nai, — tik mane išgelbėk! — 
sumurmėjo čubikovas, atsikel
damas ir eidamas prie lango. 
Negaliu! Tu privirei košės, tai 
dabar ir ėsk!

-Taip resoras, — pradėjo 
I liulcovjdk is, nrtiurfainiiK
jos ir raukdamas t-avo ilgųjų 

nosį, - mes užvažiavome ne 
tam, kad.. . e»e.e.. . vakarie
niauti ir ne pas Efremą Kuz- 
mičą. Mes atvažiavome, kad 
paklausus, gerbiamos ponios, 
kur randasi Mark Ivanovič, 
kurį jus užmušėte?

Kas? Koks Mark Ivanovič? 
prakalbę]

ir jos didėlis veidas, kaip b< 
malant, ugnimi užsidegė. 
Aš nesuprantu.

-—Aš klausiu 
varde įstatymų 
vas? Mums viskas

—Iš kur? 
ji, neišlaikydama 
žvilgsnio.

—Meldžiam mums nurodyti



Baltrus Murmila, visapusiškai 
malonus senis, vieną pavakarį 
sumanė mirti.

MM

Jonvaikis

CROWN

Garsinkites| “Naujienose

Daininikij ir Muzikantę

Pillsbu
l'AlBlNtrvIT.

Boston, 27, Mass.5H.-HI5IN0

-1IH

One of t hefamily
smagu.— 
Ko gero,

Teorija i
Praktika

tėvo pa
Višakiu- 
išvados

galvoja Murmila
Jeigu

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 į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, - greitai 
ir už pigiausių kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau- 
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

rupturos, nežiūrint kur ji

NAUJIENOS 
Teisiu Skyrius 

1739 So. Halsted Si 
Chicago, III

Naujas išradimas sutei
kia smagumą ir peleng- 
vinimą tūkstančiams 
kenčiančių nuo rupturos

BIZNIUS, ir tt. Mes

Kombinuotas Anglinis ir Gasinis 
Pečius 

'KŪRENAMAS

sigijo turtą, dėl kurio jam teko 
gerokai susigalvotu

—Ne. — Galų gale priėjo iš- 
Aš netaip «e- 

pinigai”

Rozenski-temont & Co.
6312 So. Werttern Avė. 

Tel. Prospect 2102.

NAMŲ BARBENAI
6312 So. Western Avė.

Murmila naujai įgytu turtu 
nebuvo patenkintas.

—Suaugusią žmoną gauti — 
nieko stebėtino, bet su ja gauti 
porą pusiau suaugusių vaikų— 
čia tai jau nelabai 
Protavo Murmila. - 
busiu prakišęs.

Prakišo 'Murmila ar nepriki
šo, spręsti neimsimės. Faktas 
tik, kad laiką betampydamas j-

“ VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestern University, 

Evanston, III.

Pancake Hour
piRKITE vieną 4 svarų pakeli Pillsbury’s Rapcake 

Miltų, arba 3 mą|us pakelius — ir gaukite šį 
gražų alutninuni keptuvą pigiau negu už -pusę kai
nos! Pamatykit keptuvą pas groserninką — jus 
nusistebėsit kaip pigu. Vertes $4 — dabar mažiau 
negu pusė kianos įpusų specialiu pasiūlymų! Pan
cake kepti tuo keptuvų, smagumas 
kų — nėra durnų — nėra

Pancake miltus tuojau

vados Murmila 
nį supratau. “Laikas 
posakį reikia suprast! Iš kito 
galo. Reiškia, skubėti niekuo
met nedera. Laikas tą pat, ką 
pinigai. Juo daugiau jo yra 
liuoso, tuo gdl’iau.

Visuomet reikia galvoti ir juo 
ilgiau galvosi, tuo geriau, nau
dingiau. Ir nutarė laikytis prin
cipo, kad* niekuomet nieko neda
rys nepagalvojęs.

Vieną gražu vakarą, ‘ kuomet 
Murmila sunkiai galvojo, užsi
degė namas. Riksmas, klyks
mas...
Gesinkit! Gesinikit!— rėkė žmo
nės.

Murmila užsivilko paltą, iš
ėjo, ugi žiuri — visas namo sto
gas liepsna apimtas.

—Hm 
pasirėmęs ant lazdos 
aš'imsiu stogą gesinti, nedaug 
naudos turėsiu; vistiek jis ap
degęs. O pamatai dar neUŽside- 
gę, tai nėra ką ir gesinti. Jei, 
pavyzdžiui, pradėtų lyti, nerei
kėtų nei gesinti— ugnis pati už
gestų.

žmonės šokinėjo, rėkė, kažką 
mėtė per langus, laužė. Murmila 
galvojo, galvojo ir kaip jau sie
nos ėmė pleškėti, nu tane gesinti.

Už poros valandą vietoj na
mo liko tik pelenų krūva.

Tai kaži ar tėvo- taisyklėmis 
gyvendamas paliksiu vaikams 
turtą, ar turtui vaikų? — ret
karčiais galvojo Murmila. — 

—Bet jau taisykles būtinai 
paliksiu, kaip mano tėvas pada-

Pillibury 
mums groserninko pardavimo slipus ir pirkimo kai 
ną keptuvo, keptuvas bus atsiųstas apmokėtas.

Pillsbury Flour Mills Company , 
3104 Fullerton Avė., Chicago.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvot 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų.

Pas visus aptiek orius
3Sr and Rti», mtti tlibe* 

Herjsštnl eia®, » 1.00

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

Gydau j vairias ligas, o ypatingai 
užsisąnėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

f) Tiktai “Gold is Money“, o 
ne kas nors kitas.

2) Kaip duoda kas nors į- 
|sprandą, negalvok, jei įveiki; — 
tvok .atgal. Bet jei tau perša 
žmoną, čia nors labai įveiktum 
—geliai apgalvok.

3) -Degant namui pradėk ge- 
sįti nuo stogo, o ne nuo pamatų.

4) Buk taupus, bet kasdien 
valgyk po tam tikrą porciją, kad 
dusia neismuktų iš kūno.

Murmila parašęs šiuos įstaty
mus atsisėdo ir tebesėdi vietoj. 
Gyvenimas toks painus, kad ar 
tu iš vieno, ai’ iš kito galo gy
venk — išeina niekai. [“L. ž“.] t

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

Amerikoje ir užsienyje
Prenumerata metams
Pavienis numeris.....

Antrašas:

•viešą tr paiiegą suvedame | senus ir naujus rnuau, taipgi dlrh- 
tavas. Cąsh arba ant iimokijimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Itte.

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chlcagt.

Kurie ieškote pirkti ar mai 
nyti NAMUS, LOTUS, FAR 
MAS 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marųuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
S1DĘ. Kas ko reikalaujate, 
apsilankykite į mu6Q OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

W ŽIŪRĖKITE!
Ekstra dideliu kep
tuvas — m ieros 

11coliŲ, padarytas 8 
irauKo aluminitm — g-u- 
rantuotas, storinusias a- 
luminum, sveria 2 «v.

Už savaitės Murmila turėjo 
tėvo paliktas taisykles, 1 dvarą, 
2 namu mieste ir kitokį turtą, 
o savo prakaitu • užgyventą — 
žmoną.

—Senio butą, nekvailo,—pro- 
tčivo Murmila važiuodamas po 
jungtuvių namo. — Matai, ką 
daro prityrimas.

Už poros savaičių Murmila tu
rėjo visą tėvo paliktą turtą, o 
savo užgyventą žmoną, o žmo
nos užgyventus — porą gražių 
vaikučių, dei kurių Murmila an
ksčiau nesitąrė, jokių notarinių 
aktų neįrašė, bet kurie perėjo 
tiesioginėn Murmilos nuosavy-

Gasu, Anglimis, Coke arba Medžiais
Dtf pečiai viename, didelis pečius gali būti kūrenamas 

gasu arba anglimis. Keturios skyles dėl anglių sekcijos 
iš viršaus ir keturi burneriai dėl gaso sekcijos iš viršaus. 
Dvigubas perdirbimas šildymui pečiaus.'

Užbaigimas pilkas arba mėlinas percelinis enamel. 
Galima jį nuvalyti taip lengvai kaip ir* indą. Vartokite 
tiktai dreghą skudurą, jokio juodylo nereikia. Taipgi da
romi juodi ir nikeliuoti.

Šaltame ore anglinė dalis pečiaus ,gali būti vartojama 
kambarių apšildymui. Vasarą vartokite tiktai gasinę

Kadangi tai vienintelis Gur
bas, kurį atliekant nereikia nei 
atskirų leidimų iš atstatymo ko- 
misarijato, nei iš policijos nuo
vados, nekeikia nei maldavimo- 
si, pasų, vizų ar kitų formaly
bių užtat Murmilai šis darbas 
atlikti buvo visai nesunku.

Jis pasikvietė savo vienintelį 
sūnų, ir sako.*

—Sunau, ruošiuosi mirti.
—Senai reikėjo tat padaryti 

—žiovaudamas atsakė sūnūs.
—Dabar tik 

Dovanok. Tau 
dvejus namus 
judinamą bei

D0VIERNAST1S
Ųngalięjimai) >

Ekspertai diržų pritaikintojai su 
medikališku patyrimu reprezentuoja 
Capt. W. A. Collings, iš Watertown, 
N. Y. Jis bus Viotoria Kotely, kam
šąs So. Clark ir Van Buren St., Chi
cago, 111., panedėlių rytą, Spalio-Osto- 
ber 6, iki sukatos vakaro, Spalio- 
October H. kiekvienas su ruptura 
žmogus, vyrai, moterys ir Vaikai, tu
ri prisirengti ateiti augščiau minėto
mis dienomis, bus dykai parodymas 
naujo išradimo labai sunkiuose atsiti
kimuose 
randasi.

Tūkstančiai žmopių kurie pirmiau 
kentėję skausmus nuo senų madų plie
ninių ir springsinių diržų, dabar 
džiaugiasi geromis pasekmėmis ir 
prašalina rupturos pavojus. Kuomet 
skaitysite šį pranešimą ir norėsiu* vi
sai prašalinti rupturą, tai nepraleis
kite progos neatlankę Collings diržų 
ekspertus ir pamatyti dykai demon
stravimą ir pabandyti puikiausią sy- 
stemą dėl rupturą išrastą. Jus tokio 
diržo nerasite niekur ir daugybę vyrų 
ir moterų džiaugiasi, nes jų rupturos 
yra gerai kontroliuojamos.

^Kam dėvėti diržą visą amžių ? Jus 
norite pasiliuosuoti^nuo rupturos, jus 
galite numesti jūsų diržą j salį. 
Jums yra suteikiama proga .surasti 
kaip jus galite tai padaryti tiktai pri
imant musų dykai bandymą planą, 
;absoliutiškai nei cento nemokant. Mes 
imame progą darodyti jums, kad 
Collings Systema dėl rupturų yra tik
ra, reiškia palengvinimą nuo suverži
mų, perpjovimų ir nusmukime diržo. 
Mes norime, kad jus pabandytumėt 
tą Systemą musų išlaidomis ir mes 
atsiųsime musų atstovus asmeniškai, 
kad tai pritaikius prie jųsų rupturos. 
atsiminkite, kad jums nekainuos nieko 
kad pabandžius tą Systemą ir jums 
žingeidu bus žinoti, ar ji suteiks jums 
daugiau gerumo už tą diržą, kurį da
bar jus turite.

Diržų ekspertai, kurie atvažiuoja į 
jūsų miestą yra pilnai patyrę prie 
Collins Systemos ir jie maloniai su
teiks jums visą savo žinojimą ir me
chanišką gydymą rupturos, be jokių 
iškaščių. J^ęiv'sKirtunTo ką jus ban
dėt ir (Wk sykių jus turėjote nepasi
seki^; jus negalite praleisti šios 
progos. Musų atstovas išaiškins 
apie žinomą Capt. Collings Systemą 
nuo rupturos *— tai yra Systema dėl 
kurios tūkstančiai raportuoja, kad jie 
pasveiko. Jis parodys jums ,aiškiai 
kaip vartoti tą metodą.

Del moterų su ruptura
Musų motelis pritaikintoja asme

niškai patarnaus moterims ir vai
kams. Ji specialiai yra gerai prisi
rengusi prižiūrėti rupturas kurios yra 
nesenai po operacijos, arba ir kito
kios rupturos kurios reikalauja palai
kyti pilvą. -

Nei vienas žmogus kuris turi rup
turą neprivalo kentėti Jiesmagumų, 
kuomet palengvinimas beldžiasi j jū
sų duris. Nejeiskite, kad maži vai
kai augtų su ruptura. Collings Sy
stema pagydys be operacijos.

Apsimokės kiekvienam žmogui ku
ris turi rupturą pasimatyti su musų 
atstovais. Tokia proga labai retai 
pasitaiko, o kuomet ji pasitaiko, pa- 
sinaudokit ja. Atsišaukite j Victoria 
Kotelį Bile kada nuo spalio 6 iki 11, 
nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakarais ir atsineškite šį paskel
bimą.

CAP. W. A. COLLINGS, Int. ‘ 
Wateriown, N. Y.

(Apskelbimas)

VIENYBE
Liaudies Universitetas 4 , r

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” 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 metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę“ kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Atydai namų jėškm
Mos pastatysime ant jūsų luto grau
žų 5 kambarių mūrinį bungaluvr, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCTION CO.
906 W. 79th St. arba telefunuok 
1320 E. 79th St. Stevvųrt 6584

Nereikia tau- 
sinarves. Nusipirkite 

atsiųskite

suprantu, sunel. 
palieku dvarą, 
mieste ir kitokį 
nejudinamą tur

tą. Jį užgyvenau sunkiu pra
kaitu ir kitokiais skystimais. 
Tau šis turtas lieka ir jei tu ne
tikusiai gyvensi — gali jo ne
tekti. O aš noriu, kad tu savo 
vaikams paliktum 2 dvaru, 6 
namus mieste ir kitokį turtą. 
Reiškia — gautąjį padvigubin
tum.

—Pamėginsiu. Gal turtų ir ne
paliksiu, bet jau vaikų būtinai 
paliksiu—atsakė sūnūs. . •

—Ir tai gerai. Yra ir kitaip. 
Tu, sunau, esi neprityręs, Jau
nas. Aš noriu mirdamas palikti 
keletą taisyklių, kuriomis sek
damas nesigailėsi, busi turtin
gas ir visų gerbiamas ■ vyras. 
Pasižadėk man, mirštančiam, 
sekti tų taisyklių.

Na, ką gi darysi. Pasižadu.
—fctai jds:
1) Time is Money — sako 

anglas. — Laikas pinigai. Ne
leisk jo veltui, dirbk prakaituok.

2) Ką gali padaryti šiandieną, 
neatidėliok rytojui.

3) Buk klupus neleisk kruvi
nai uždirbto skatiko vėjams.

Gal dar ką nors senis butų pa
sakęs, l>et nespėjo. Ėmė ir nu
mirė.

O Nurmuliukas liko su kelio
mis taisyklėmis, 1 dvaru ir 2 na
mais mieste.

Palaidojo senį ir ėmė gyventi.

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti ir parduodami 
didžiausiose rakandų krautuvėse Chicagoje. ir apielinkeje.

<• Išdirbinėjami per

CROWN STOVE WORKS,
CHICAGO, ILL.

Nutarė vadovautis 
liktomis taisyklėmis, 
riopai apmąstęs, priėjo 
kad gyvenimą pradedant būti
nai reikia vesti.

Turėdamas onienyje, kad 
“laikas —pinigai”, ir gaišuoti 
besirenkant žmo-nas butų di
džiausias nusižengimas tėvo va
liai. Tą pat dieną nuėjo į arti- 
miausį restoraną. Pamatęs ten 
daugelį moterų, ėmė rinkti sau 
žmoną. Išsirinko pačią gražiau
sią priėjo prie jos ir konkrečiai 
tarė:

—Aš tamstą noriu vesti.
—Aš sutinku tekėti už toms- 

tos, — lygiai konkrečiai atsakė 
busimoji žmona. Ir tuojbudu 
padaryta, amžina dviejų ^sįjun-

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
Dainy ir Muzikos veikalai:

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENE, Opera, vienintelis lie
tuvių' gražiausia Muzikos-Daiuų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina .......  5.00

GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška,
• kaina .................................  3.00
LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra

žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina,.. .................. ...... .......... ............... .

LIETUVIŠKOJ DAINOS, Trečias sąsipvas, kaina 
BIRUTE, Kvartetai Ir Duetai, kaina ..... .....

Taipgi randasi kiti veikalai Garb. Kompozitorių Miko 
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu:



NAUJIENOS, Chicago, UI.

“Motinų pensijų” 
įstatymas

■■■*■ 1 .......................... ■ 1 m* mm i..... .

kurios vyras išgyveno du metu ventiliacija ir apsaugojimas

Penktadienis, Spalio 3, 19?4

nuo užkrėčiamų ligų.
Bet iš prityrimo yra žinoma, 

kad šie reguliavimai Jungtinėse 
Valstybėse nėra pildomi. Ir ne
žiūrint to nusistatymo, kad na
my darbas daug kenkia industri-

toje valstybėje prieš mirsiant 
arba buvo padaręs pareiškimą, 
nors penkis metus. laiko prieš 
mirsiant. Jei fivetimžemė moti
na yra išgyvenus pclnkis metus 
Jungtinėse Valstybėse prieš pa
šalpos reikalavimą,, ir turi pa-1 jai, tas darbas įsibriauna į šei-

Svarbus socialės legislaturos 
dirvoje įstatymas Jungtinėse 
Valstybėse per pastaruosius de
šimts metų yra, taip vadinamas,: darius pareiškimą tapti piliete, [ mynų gyvenimą ir naikina dar- 
“Motinų Pensijos Įstatymai”. 
Keturias dešimts dvi valstybi 
išleido taip vadinamus “Motinų 
Pensijos Įstatymus”, 
įstatymai 
motinoiųs. Anaiptol, jie parū
pina fondą, iš kurio duodami 
pinigai motinoms, ir jos sunau
doja juos išmaitinimui savo vai*, 
kų, kurie kitaip neturėtų nor- 
malio naminio gyvenimo, ir tu
rėtų daug nukentėti, nes moti
nos negalėtų sykiu uždirbti pini
gų jų išmąitinimui ir prižiūrėti 
juos namuose.

Pirmas Motinų Pensijos Įsta
tymas buvo išleistas Missouri ir’ 
Illinois valstybėse 1911 m. Pirm 
to laiko, motina, kuri numirus 
jos vyrui, ar kitai kokiai nelai
mei atsitikus, nebegalėdavo iš
maitinti savo vaikų; negalėdavo 
gauti jokios pašalpos iš valsty
bės, nebent ji sutiktų savo vai
kus atiduoti į valstybinę įstaigą 
ar kitoje vietoje, kur valstybė 
apmokėdavo.

Rūpestingi žmonės pradėjo 
suprasti, kad valstybės pinigai 
būdavo išduodami įstaigoms, 
kad apmokėjus už vaikų prie
žiūrą, kurie butų galėję namie 
gyventi, jei tie pinigai butų bu
vę duodami motinai, 
pratimas privedė prie 
Pensijos Įstatymo.

Vėliau, pradėta suprasti, kad 
pašalpa turi būti duodama tiems 
vaikams, kurių motinos nėra 
našlės, bet apleistos iš priežas
tie to, kad tėvas yra kalėjime 
ar pabėgęs, ar nepilnaprotis, ar
ba nelaimingai 
kad jis daugiau 
darbiau ti. Dvi dešimt penkios 
valstybės duoda pašalpą naš
lėms ir kitoms motinoms: Ari
zona, Arkansas, Illinois, India
na, Iowa, Nevada, New Hamp- 
shire, Noęth Carolina, North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Penn- 
sylvania, South Dakota, Tennes- 
see, Vermont, Washington, 
VVest Virginią ir Wyoming.

Nekurios valstybės duoda pa
šalpą tik motinoms, bet ir ki
toms giminėms, kuriems vaikų 
priežura pavesta. Coloradoje, 
tokia pašalpa duodama motinai 
arba kitai kokiai paskirtai ypa- 
tai. Minnesotoje, pamotė ar 
močiutė gali gauti pašalpą. New 
Yorke, jei motina yra mirus, 
kokia kita giminė, ar tai teta, 
dėdė air tėvų tėvai' gali gauti pa
šalpą. Kitos valstybės, kurios 
duoda pašalpą-giminės yra, Cali- 
fornia, Delaware, Florida, Idaho, 
Nebraska, New Jersey, Oregon, 
Virginią, Rhode Island ir Wis- 
consin.

Nekurios valstybės reikalauja 
pilietybės tų ypatų, kurioms pa
šalpa duodama. Dešimts valsty- 
oių reikalauja, kad pašalpą gąu- 
nantys butų išgyvenęs paskirtą 
laiką toje valstybėje ir apskri
tyje, ir taip pat turi būti pilie
tis. Tos valstybės yra: Arizo
na, Arkansas, Connecticut, Illi
nois, Minnesota, Montana, New 
York, Oregon, West Virginią, ir 
North Dakota. Tryg valstybės, 
kurios neturi jokių reguliacijų 
kaslink pilietybės ir gyvenimo 
yra—Indiana, Michigan, ir Ver
mont. Kitos 29 valstybės rei
kalauja paskirtą gyvenimo lai
ką toje valstybėje ar apskrityje 
l>et nereikalauja pilietybės.

Penkiose valstybėse reikalaut 
jama, kad motina butų pilna pi
lietė. Tos valstybės yra: Arizo
na, Arkansas, Connecticut, Ore
gon ir West Virginią.

North Dabotoje, jei motina 
nėra pilietė, turi būti padarius 
pareiškimą tapti piliete. Illinoi- 
juje, jei dar nepilietė, turi būti 
pridavus savo aplikaciją dėl pi
lietybės, ir pašalpa 
tiktai 
vaikams. Minnesotoje tėvas ar 
motina turi būti padarę pareiš
kimą tapti piliečiais. Montano
je motina turi būti padarius pa
reiškimą, nors metus laiko pirm

nors šie 
neparupina pensijų

šis susi- 
Motinų

sužeistas, taip
nebegalės už-

Anglijoje ir Australijoje buvo 
mėginama reguliuoti namų dar
bą nustatant tam tikrą algos mi
nimumą. Tas pats buvo nesenai 
padarytas mi|sų šaly Wisconsine. 
Tas eksperimentas pavyko Ang
lijoje ir Australijoje. Dabar žiū
rima, kaip jam seksis Wisconsi- siškai išėjo dimisijon. Jo vieton 
ne. [F L I S] (skiriamas yra Naugardelio va!i-

BfiGA OKUPUOTOS LIETU
VOS ADMINISTRATORIAI

"VILNIUS, rūgs. 11 (E). — 
Varšuvos vyriausybės delegatas 
V. Romanas atsisakė nuo siūlo
mos jam vietos Varšuvoj ir vi-

ji turi teisę pašalpą g-auti, ne- Į bininkų sveikatą, 
žiulrint, ar jos vyras turi visus 
reikalavimus Išpildęs ar ne.
Vienok abiejuose atsitikimuose 
pašalpa duodamą tiktai tiems 
vaikams, kurie yra gimę Jung
tinėse Valstybėse. *

Yra šešios valstybės neturin
čios Motinų Pensijos Įstatymų 
—New Mexico, Mississippi, Ala- 
bama, Georgia, South Oarolina, 
Kentucky ir Kolumbijos Distrik- 
tas.

Pirmieji įstatymai teduodavo 
mažai pašalpos, niekuriuose at
sitikimuose nedaugiau kaip pen
kis ar dešimts dojerių mėnesiui 
vienam vaikui. Nekurtose vals
tybėse, daugiau nėra duodama 
bet yra mėginama pravesti di-l 
desnę pašalpą' atsižvelgiant į 
šeimines reikalavimus.

Informacija apie įstatymus 
atskirose valstybėse galima 
gauti iš Valstybės agentūros ar
ba agentūrose, kurios tais įsta
tymais rūpinasi. fSLIS].

vada Račkevičius. žinomas vi
sos' policijos viršininkas p. Dvo 
rakovskis, anot kai kurių laik
raščių, taip pat išeisiąs dimisi
jom Tu r bht tai yra ryšy su 
menka (viso krašto policijos dar
buote. VJisur priviso plėšiku net 
pačioj policijoj.

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje ginų auginimo komitetai 

daro visas galimas pastangas, kad 
greitai užauginus miškus, kurie buvo 
išnaikinti laike karo. Ar jus žinote, 
kad jus užsidegate Helmar Turkišką 
ei garėtą, jus prikiša te degtuką prie 
lengviausio ir geriausio cigarete kokj 
jus galite nupirkti už pinigus. Ban- 
dykit/pennainyti , Tuiįišką tabaką, 
jus džiaugsitės, kaip ir kiti džiau
giasi.

(Apskelbimas)

DIDELIS ŽINGSNIS PIRMYN
. »

Keletas Faktų Kaip Veikia ir ko Atsiekė 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

NAUJIENŲ PAGEIDAVIMAI

Motery namy darbo 
' reguliavimas

darbais užsi- 
moterys, kurios 
savo namus ir

Nevisos moterys, dirbančios 
industrijoj, dirba savo darbą 
dirbtuvėj. Daug to dairbo yra 
dirbama namuose, ypač tarpe 
svetimtaučių moterų, gyvenan
čiu dideliuose rytinių valstybių 
miestuose. Yra daug įvairių 
darbų, kaip tąi—darymas gėlių 
ir plunksnų, drabužių siuvimas, 
įvairus išsiuviinėjimai, siuvimas 
guzikams skylučių, ir daug kitų 
tokių darbų, kurie nereikalauja 
daug prityrimo, ir kuriuos dirb
tuvės dažnai išduoda dirbti na^- 
muose. Tokiais 
ima vedusios 
turi prižiuieti
vaikus, ir negali išeiti ant visos 
dienos uždarbiauti. Dauguma 
jų nemoka anglų kalbos ir be
veik visos jų yra prislėgtos 

, neturto iir yra priverstos imti 
tokius darbus į nartius, kad ga- 
lėjus išsimaitinti. Kartais dirb
tuvės prisiunčia darbus, bet 
dažniausiai darbininkės pačios 
turi nueliti Į dirbtuvę, kad pasi
enius darbą, <y padirbusios turi 
atnešti. " • i

• Tas darbas neregulairus. Tos, 
kurioms trūksta materijolo ne 
visuomet gauna jo, kuomet rei
kia, kartais gauna tiek mažai, 
kad nei neapsimoka nuėjimas į 
dirbtuvę. Bet kuomet darbo yra 
užtektinai, darbininkės negaišo 
laiko, bet dirba per dienas išti
sai. Kuomet va&ai pareina iš 
mokyklų ir tie dirba. Net tie 
laužyčiai, kurie dar mokyklon 
neina, ir jie dirba, kiek tiktai 
išgali. Bet ir sujungtomis spė
komis pedaug ko atsiekiama, 
dažniausiai pelnas yra labai ma
žas.

Aplinkybės, kuriose tokie na
miniai darbai atsiranda, ne vi
suomet yra prielankios, žmonės 
nenori dėvėti tokių rūbų ir puoš
ti namus tokiomis gėlėmis, ku
rios daromos susigrudusiuose 
kambariuose. Jie nenori vilkti 
savo vaikus tais rūbais, kuriuos 
kiti vaikai siuvo, kartais tokiuo
se kambariuose, 
gantieji, ir kur
yra nežinomi dalykai.

Iš priežasties ilgų valandų, 
mažų algų, darbų įsibriovimo į 
namus, priverstino darbo vai
kams ir nesanitarių darbo aplin
kybių, daug įvairių būdų suregu
liavimui namų darbo buvo išmė
ginta/'

Dešimts valstybių — Illinois, 
Indiana, Maryland, Massachu- 
setts, Michigan, Missouri,\ New 
York, Ohio, Pennsylvania, Ten- 
nessee — užgynė nekuriuos na
mų darbus. Apart, to, Connecti
cut, New Jersey ir Wisconsin 
valstybių įstatymai reikalauja 
nekuriu reikalavimų, kuriuos tu
ri išpHdyti visi tie dirbantys na- 

pašalpos reikalavimo. New Yor- mie. Abelnai, tie reikalavimai 
ke pašalpa duodama motinai, j yra švarumas, užtektinai šviesos

kur buvo ser- 
oras ir šviesa

duodama
Amerikoje gimusiems

Niekas taip labai nerūpėjo Naujienų 
vedėjams, kaip patobulinimas ir pagreitini
mas susisiekimo — susižinojimo su Lietuva. 
Yra begalo svarbu kožnam greitas susinę- 
Šimo būdas, o ypatingai tuomet, kai siunčia
ma pagelba, pašalpa, dovana, ar kitoks, koks 
piniginis reikalas, šimtai laiškų yra prira
šyta Lietuvos įstaigoms, reikalaujant ir ra
ginant jas teikti mums greitesnį patarnavi
mą, kur greitumas yra labiausia pageidau
jamas. Iki šiol tasai Naujienų žygis yra 
sutikęs sunkiausių kliūčių vienoj ar kitoj 
įstaigoje ir kartais davęs teigiamas pasek
mes.

Suradimas Nauju Keliu.
Pagalios tapo surasti nauji keliai/ Nuo 

19 Gegužio Naujienos ėmė siųsti pinigus 
. Lietuvon telegrafu ir tokia stebėtinai pigia 

kaina, kad daugelis stebėjosi ir netikėjo to
kio žygio galimybe. Telegramos ‘iki šiol 
kainuodavo nuo 4 iki 6 dolerių, o čia tą patį 
reikalą atliekama už 50 centų! Kaikurie 
net įtarė Naujienas prigaudinėjime žmo
nių I

Telegrafines pinigų perlaidos neiškar
to davė teigiamas pasekmes. Lietuvos 
įstaigos nebuvo prisirengę sutikti tokį svar
bų ir reikalaujantį didelio greitumo ir aku- 
ratiškumo darbą. Bet ledai tapo pralaušti. 
Pasiekta tokio greitumo išmokėjime pini
gų Lietuvoje, kokio jokia kita pinigų siun
timo įstaiga Amerikoje nėra pasiekusi!

Musu Korespondentai.
Iki įvedimo Telegrafines sistemos, Nau

jienos vedė visus reikalus Lietuvoje per 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką. 
Savo laiku tasai bankas yra davės gerą pa
tarnavimą kokį jis sugebėjo duot, bet ant 
galo išmokėjimą pinigų yra taip sutrugdęs, 
kad mes tuomi buvome labai susirūpinę.

Įvedus Telegrafinę pinigų siuntimo si
stemą pradėta su Lietuvos Koperacijos 
Banku, kuris jau padarė daug pagerinimų 
greitam pinigų išmokėjimui Lietuvoje ir 
yra prisirengęs dėt visas galimas pastangas 
pasekimui pilno greitumo ir tobulumo.

Lietuvos Kooperacijos Banko 
Veikimas ir Pasiryžimas.

Štai ką rašo Lietuvos Koperacijos Ban
kas Naujienų Bendrovei:

“Kaunas, Liepos 25,1924. 
“Naujienų” Administracijai, 
Chicago, III.
“Gerbiamieji:

“Tamstos klausiate, kodėl tiek laiko 
gaišinama pinigų išmokėjimui. Į šį klausi
mą turime priminti Tamstoms musų susi
siekimo netobulumus. Tuo tarpu Lietuvo
je turime maža gelžkelių tinklą ir dar ma
žesnį plentų tinklą. Kur nėra gelžkelių ir 
plentų tenka susisiekti vieškeliais ,o jų sto
vis yra pas mus nepakenčiamas, ypatingai 
pavasario ir rudens metu, kada palaidais 
keliais reguliaris susisiekimas laikotarpiais 
visai neįmanomas.

“Šiuo atžvilgiu tenka atskirti susisie
kimą šu Lietuvos miestais ir miesteliais, 
kur yra gelžkelių stotyę, nuo miestų, mies
telių ir kaimų, kur tų stočių nėra.

Kitame savo laiškejLietuvos Koperaci- 

“Visas Tamstų kablegramas, mes pa- 
tolimesniems miestams ir miesteliams, o iš įprastai gauname apie lOtą vai.. iš ryto, 
ten valsčiams ir kaimams. Valsčiai papra- Joms perrašyt, dekoduoti ir patikrinti rei- 
stai atsiiminėja paštą ne kasdieną, o tik ke- kalinga apie 1 vai. 30 min. Musų banko 
lėtą arba vieną kartą į savaitę. Iš valščiaus perlaidų skyrius gauna perrašytą ir patik- 
gi į kaimą laiškai perduodami šventadie- rintą kablegramą ir pradeda jį vykinti apie 
niais, turgų dienomis arba kitai progai at- 12 vai. dienos.
sitikus, asmeniškai, per kaimynus. “Paštas Kaune priima pinigines perlai-

“Tamstų žiniai siunčiame musų korės- das tiktai iki pirmos valandos, o laiškus iki 
pondentams išleista parėdymą, kuris duos 6 vakaro. Todėl mes skubiai gamename tą 
Tamstoms aiškesnį supratimą musų susiru- pačią dieną raštus musų korespondentams 
pinimą tuo reikalu. ir pakvietimus adresantams atsiimti pini-

“Gerai suprasdami Tamstų pageidavi- gus iš korespondentų.^ Tų raštų ir pakvie- 
mus ir labai susirūpinę šiuo reikalu, tiki- timų dalis dabar .siunčiama paštan tą pačią 
mesi, jog ir Tamstos gerai suprasite mus ir dieną. Likusieji^ gi raštai ir pakvietimai 
nekaltinsite už neveiklumą arba apsilei- yra siunčiami paštan kitą dieną. Piniginės 
dimą. perlaidos ir siunčiamos kitą dieną; bet kvi-

“Su tikra pagarba, tas paštas nespėja parašyti tuoj ir išduoda
“LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS.” mums tik trečią dieną ir mes tuoj siunčiame 

Tamstoms. . ■ **
įį ■ savo pusės mes būdami nemažiau už

. v / • Tamstas susirūpinę pinigų išdavimo greitu-
Apimkrastis Banko Koresponden- | mu, dedame visas galimas pastangas tam

tams arba Skyriams.
t Kaunas, 1924 m., Liepos 21 d. Lm^ų bus atsiekta maximum greitumo. Šu- 

. . , , „ „ prantama, neapseisime be vieno — kito ne-
e?r^u įtikėto'atsitikimo Lietuvos užkampy tečiaus 

darysime visą, kas tiktai nuo musų pareina.
“Laukdami Tamstų tolimesnių^ pagei

davimų, prašome priimti musų augštos pa
garbos pareiškimą

“Lietuvos Koperacijos Bankas.”
Iš tų visų faktų yra aišku jog greito 

patarnavimo srityj esame pasiekę labai 
daug ir jau šiandie stovime pirmoj vietoj.

Bet musų žygai tuomi dar nepasibaigė. 
Mes gatavi dėti ir dėsime dar daugiau pa
stangų kad pagerinus ir pagreitinus Lietu
vos paštos veikimą, iki tiek, kad pinigų iš
mokėjimas butų tikrai galimas į 3 ar 4 
denas.

LITŲ KURSAS SIUNČIANT 
PAŠTU IR TELEGRAFU :

Čia įskaitoma suma už litus, pašto ir 
1 r tokie kaštai ir 50 centų telegramos. Nie
ko daugiau nereikia primokėt ir adresatai 
gauna Lietuvoje pilną sumą.

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami 
j 25 dienas) 

$5.75 
10.75 
21.00 
31.25 
41.50 
51.75 
62.00 
72.25 
82.50 
93.25 

103.50 
205.75 
308.50 
411.25 
514.00

“Miestai ir miesteliai atsiima visą paš
tą iš artimiausių miestų prie gelžkelių sto-|jos Bankas rašo: 
čių ir perdavinėja ją plentais ir vieškeliais

reikalui įvykinti.
“Mes tikime, kad trumpiausiu laiku

. a -

siunčiami Lietuvon labai papiginta kaina 
per Amerikos “Naujienų” Bendrovę, čika-|u 
goję, ir toliau per Lietuvos (Koperacijos 
Banką, Kaune, pinigai, doleriais ir litais. į

“šiuos pinigus Lietuvos Koperacijos 
Bankas išmoka adresantams per savo sky
rius, per Liaudės Bankus, Taupmenų-Skoli- 
nimas Bendroves, kredito ir kitokias tam 
tikras Įstaigas, o kur jų nėra — paštu. |

“Kadangi pinigai yra siuntinėjami iš 
Amerikos telegrafu, tai suprantama, kad jų 
išmokėjimas adresantams vietoje turi būti 
atliktas KUOGREIčIAUSIAI.

“Nuo šios dienos, didesniam greitumui 
atsiekti, mes, siųsdami Tamstos parėdymus 
išmokėti pinigus, tą pačią dieną patys siun- 
tinėsime atatinkamus pranešimus adresan
tams (pinigų gavėjams) einant pridedamu 
pavyzdžiu. Tačiau, atsižiūrėdami į musų 
netobulą susisiekimą paštu su kaimais, mes 
prašome Tamstų, gavę musų orderius, tuoj, 
tą pačią dieną pasiųsti adresantams — kai
miečiams dar nuo savęs pakvietimą atsiim
ti pinigus.

“Išdavę pinigus adresantams, malonė
kite tuoj, tą pačią dieną atsiųsti mums jų 
kvitus.

“Kaip jau sakėme, siųsdami Tamstoms 
pinigus, tą pat dieną siusime mes patys pra
nešimus pinigų gavėjams. Tačiau dėl musų 
netobulo susisiekimo paštu su kaimais, mes 
prašome Tamstos pasiųsti kaimiečiams ir 
nuo savęs pakvietimą atsiimti pinigus. Mie
stelėnams gi tokių pakvietimų nebesiųskite.

“Kaimiečiui į Tamstos pakvietimą ne
atsiliepus į dvi savaiti, o miestėnui neatsi
liepus Tamstom į musų pranešimą į dvi sa- 
yaiti nuo dienos Tamstų gavimo musų iš- 
mokėjimb parėdymo, malonėkite jiems pa
siųsti dar vieną pakartojimą su prierašu: 
“antras pakvietimas”. Jei ir į tą antrą pa
kvietimą adresatas neatsilieps vėl į 2 savaiti 
malonėkite mums apie tai pranešti ir laukti 
musu tolesnio parėdymo. „ , v
“LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS. I kainuoja tik 50 centų.

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmoka
mi j 3 ar 6 die

nas)
$6.25
11.25 
21.50 
31.75 
42.00 
52.25 
62.50 
72.75 
83.00 
93.75 

104.00 
206.25 
309.00 
411.75 
^14.50

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 Ikų 
900/Ktų

1000 litų 
2QOO litų 
3000 litų 
4000 litų 
5000 litų

Siųskit pinigus Lietuvon telegrafu per 
Naujienas, tai yra greičiausias būdas, o tai

HAUJIEHO
1739 S. Halsted St. Chicago, III
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500 žmonig užmušta 
automobiliais .

r Trys žmonos užmušti , Dalyvaus “Birutės”
-----------  itingą”. Laiškas priimtas ir iš- '

Užvakar automobiliai užmušė rinkti minėtam susirinkimui du MJlluulIu
tris žmones. Dviejuose atsiti- delegatai, Kaz. Meškauskas 
kinniose automobilistai pabėgo K3. Buožis. 
ir jų policija dabar jieško. Trc- 
čiaiųe .atsitikime 16 m. vaikinu- baigė. —Ig. Žilinskas, .Rast, 
frąs 'liko užmuštas apvirtus prie Į *--------------
63 ir Cottage GroVe Avė., tro- 
kui/ į kurį jis buvo įsikabinęs.

Tuomi susirinkimas ir užsi-

Tarp užmuštųjų yhi nemažai ir 
lietuvių

BAMPERIAI bijosi 
LA FOtLĖTlE

• < < • u

■ ’ ' •. > A
Bankieffiai, kurie dabar laiko

Žymiausi kalbėtojai suti 
ko dalyvauti Mas 

Mitinge spalio 9 d

Tos spulkos susirinkime lie
pos 7 d. kariu su kitais virši
ninkais lapo vienbalsiai iš
rinktas ir spulkos advokatas 
1921-5 m., vietos lietuyis.,

'lai nepatiko klebonui kuu. 
Vaičiūnui ir jis ‘buvo sOšapkęs 
tris susirinkimus; kad pašalin
ti išrinktąjį ądvbkatų, o> įsta
tyti, jo siufoma ■ jųl vokalą p Du 

advokatų pradėjo tik dabar 
praktikuoti, gyvena klebOįprjoj 
jr yra klerikalų veikėjai. Tei- 
singai išrinktą jam advokatui 
kunigas nieko kito negulėjo 
užmesti kaip tik tai, kad jis 
/ra vedęs amerikietę' ir kad 
jis nėra “musų šalininkas.” O 
vienok jis delei to grūmojo 
nustoti rėmęs spulką, jei tas 
advokatas pasilik?. Ir direkto
riai 5 valsais prieš 4 galiaus 
atstatė išrinktąjį advokatą ir 
pasisamdė kunigo . klapčiuką. 
Bet dabar eina gandai apie ne
sutikimus tarp direktorių. Bu
vęs ir mažas piniginis skanda
las. Bet pinigus atgauna ir 
skandalas likęs užglostytas.

—R.

kale tas Jeffcrsono “revoliuci
nis” proletariatas, pavidale vi
sokių Jakštų, Bimbų, Mizarų 
ir tam panašių., darė nedoriau
sia agitaciją prieš tvėrimą vai
kų draugijėles, nes, girdi, te- 
gul buržujai sau mokinasi, o 
proletariatas turi kelti revo
liucijų, o ne mokintis. \rarlo
dami visokias nedoras pripr 
mones atilrdukė lokaliį iš 
Draugijų Sąryšio ir palaikym’o 
knygyno, prie kurio ir yra su
tvertas Bijūnėlis. Tai matote 
tų pakvaičusių yra revoliųcio- 
nicrių darbus. Paskui matyįa- 

, m i, kad Bijūnėlis i stiprėja <ir 
sutraukė didelį būrį vaikų; ir 
jie čia sutverė , szįvo “revoliu
cionierių’.’ draugijėlę, po glo
ba cnatlyvųjų progresyščių, 
kurios daugumoj susideda iš 
ištvirkusių gyvnašlių arba ir 
taip dorą pametusių moterėlių. 
Ko jos 
Čius?

921 Getchas .1
922 Getchas J

< 939 Karlikauskui J
, 954 Mateika Jozapas

r 966 Petrošiui Tadaušąs ,
969 Pocuifc Johuij

1970 PonnaM«*’Emma >
984 Segecus M

. .98$ Siau|is Jazapa<
,<( Ofj) Sinakevfoenei J
. •; 9{)6'Starozintka Petronelie
1 ’ 998 Sturonas Mike

i 900 Tamosiunaš C
1001 Tivelis Adomas
1006 'Ulevičius Viadislavas
1007 Vasiciauskaš Mrs A n ton
1008 Vackaiti Sofija

ir

Galutinai jau paaiškėjo, kad 
Vilniaus Dienom Mass Mitinge, 
Šv. Jurgio svet. kalbės geriau
si lietuvių^ amerikiečių ir ki
ti! tautų kalbėtojai. Taipgi 
dainuos galingus choraš.

Jau 500 žmonių liko užmušta Chicagoje shve suvažiavimą, yra 
automobiliais Chicagoje, Tiek nusigandę La Follette. Jie pir- 
aiikų buvo Į pirAus devynios juiau niekad qavo stiVažUvimilc- 
mėnesius. Kiek dar užmuš’-“ --»—>«-•-* »•
žmonių iki pabaigos šių metų, 
žinoma, dar niekas negali pasa
kyti, bet jeigu bus laikytąsi da
bartinės proporcijos, tai žus 
dar apie 200 žmonių. O gal tiek 
ir nežus, nes paprastai žiemą kieriame nepatinka, kad I.€i Fol- rengia Vilniaus 
mažiaus automobilių važinėja ir (lette nori susiaurinti augščiau-Ritėtas spalio 9 d. š. m. šv. Jur- 
mažiau žmonių užmušama. Bet šioj o teismo galias, atimant jam ’gio svet. sukėlė visuotiną domė-' 
ne viena Chicago tokia baisi —; teisę pripažinti nekonstituci--1 sį ne tik lietuvių 
per tą patį laiką New Yorko au- ;niais kongreso priimtus įstaty--svetimtaučių. / 
tomobiliai užmušė 1,659 žmo- į mus. m J
nes. V Įtikimai rėmė kapitalistus ir to--kalbėti, bet pažadėjo taipogi at-

i atstovus, 
kurie viską užrašys ir paskelbs 
sav^ laikraščiuose. .Bąltgudžjai, 
ukrainiečiai ir žydai irgi bus su 
mumis drauge ir prisidės prie 
musų reikalavimo \ teisingai iš
rišti Vilniaus klausimą. Lietuva 
geresnių, sąjungininkų, ■ kaip tos 
trys tautos nesuras.

Visų pažiūrų ir įsitikinimų 
lietuviai sueis į tą mitingą ir 
prisidės prie Lietuvos teisių ap
girtimo. Kalbės ir _____ . ,
mus lietuvių veikėjai: P. Grigai
tis, Pralotas M. Krušas, Dr. A. 
Zimontas ir kiti. Beto, Vilniaus 
Vadavimo Komiteto delegacija, 
apsilankiusi pas Prezidentą Co- 
olidge Washingtonan praneš 
apie savo įspūdžius.

Chicagos lenkų laikraščiai, 
net savo editorialuose keikia 
Vii. Vad. K-tą už rengimą to

se nekalbėdavo apie politiką' ir 
politines partijas, bet šį kartą 
neiškentė ir pradėjo smerkti La 
PYllette, ragindami visus atgal- 
eivius sujungti savo spėkas; ir jį 
rinkimuose sumušti. Ypač ban-

Tas nepaprastai, reikšmingas 
lietuvių Mass Mitingas, kurį 

Vadavimo Ko-

l tarpe, bet ir 
Amerikiečiai ne 

Tas teismas visuomet iŠ-Įtik kad sutiko jame dalyvauti ir
O. r | ULIVlAllCll UU0 11 VU"1 aaiuvvi,

NcnuM nelaimėse su auto- dėl jie nenori, kad jo teisės bu-1 siųsti savo spaudos
mobiliais ir po automobilių ra-’tų susiaurintos. Bankieriams 
tais žuvo.ir Jietuvių.-: šie, yra ži-itaip jau. nepatinka ir La Follette 
nomi. žuvę lietuviai:

George Vaineikis, vaikas,
M. Karpavilienė, ;
Win. Karsokas . ;. •
Stanley Musneais (?),

; Antanas Sakalauskis,
Juozas Bagdonas,
Isadore Markus, #

>, Stephen Senolis,
• (Gabrielius Mikulėnas,

Mns»..jBetty Sidenius,
AlfiecRGabrys, 5 m., ‘ _

Heights,
■ Donald Pranokus, 9-in.

Viktoras Skodžius, 'Melrose
Park.

Be- abejonės yra žuvusių ir
daugiau lietuvių, bet kitus pa-

projektas nusavinti geležinke
lius. Esą tai bolševizmus, nors 
veik visose <šalyse geležinkeliai 
yra valdžios' nuosavybė, o ne 
privatinių kompanijų. .. Bankie- 
riai nenori, ) kad ir ūkininkams 
valdžia duotų kokią nors para
mą, nes be tos paramos vargo 
prispausti ūkininkai yra bejie- 
giai ir tokius yra bankierianis 
lengviau išnaudoti.

Chicago
NUŠOVĖ ŠERIFO
PAGELB1NINK4

savo 
namą liko nušautas specialis še
rifo pagelbininkas ‘Emil Tripp,

Užpereitą naktį prie pat

gial pavardes sunku išskirti iš 5() m 4068 Kenmore Avė. Ma-
kitii tautų. inoma, kad jį nušovė plėšikai, 

I kuriems jis pasipriešino.
SMARKUOLIS POLICTSTAS

VĖL KALĖJIME rr x f PRIGĖRĖ BEMEDŽIODAMAS'
ANT ANČIŲ

gali išmokinti vaiku- 
—Komuniaras.

skam- 
Nedė- 
Sokol 
Ash- Liet.

Cicero
Mikas Yozavitas.

šis jaunas pianistas 
bins “Birutės” Koncerte 
lioj, Spalio 12 d., Pilsen 
svetainėje, prie 1814 So.
land Avė. Jisai yra žinomas 
Chicagos publikai, bet dabar jaii 
suvirs metai laiko kaip jisai' so
lo skambino ir per tą laiką jis di
delę pažangą padarė • ir žada 
“Birutės” publikai duoti “suK 
prizą”.' Kokį veikalą jis skam
bins, jis laiko paslapty, bet jo 
artimesni draugai spėja, kad 
bus vienas iš sunkesnių moder
niškų kompozicijų.’

Visgi visuomenė įdomauja 
aiškins žy- musų, jaunu pianistu. Reikia su

prasti, kad nors jisai Ameriko
je gimęs ir Amerikos mokyklas 
lankas, bet yra tikras lietuvis, 
lietuvius- myli ir jų neužmirsVa. 
Jisai turi daug studentų, kuriu 
beveik visi yra lietuviai. Jo stu
dentai jį myli dėlto, kad jis 
juos supranta ir moka tinkamai 
jiems darbų išdėti.

Musų pianistas mokinosi 
mitingo, nes nujaučia kad lietu- American Conseivatory of Mu- 
viai atbunda ir necįpoda želigov- sic, kuri yra viena geriausių 
skiui ir jo saikai kankinti Vii- muzikos konservatorijiH Ameri- 
niečių. koje. čia jis ktadi^vo 0ne vien

Raudonos Rožės
K Ii ubas

BBHMiEPORTIECIAMS VĖL 
PRAMOGA

šiame mietelyje yra visokių 
nau jienų. ir nemažai veikimo, 
bet dabar yisi' su įdomumu 
vienos dienos. Mat' miestelio į I , (
gyventojai žino,, kąd‘." jėįi K R. 
Rožės’ Kliubas rengia kokį va
karą, lai visi būna užganėdinti. 
O gi dabar tas Kliubas rengia-' 
si prie 10 metų savo gyvavimo 
sukaktuvių apvaikščiojimo. Jei 
paprasti Kliubo vakarai būna 
gražus, tai apvaikščiojimas tu
rės būti dar gražesnis. Todėl 

laukia lo ap- 
ištikrųjų jis 
kokio Gice- 

Pats apvaikš-

Uarry (“In Again”) Huds- 
peth, buvęs caras automobilių 
sustojimo vietos po Michigan 
Avė. tiltu, iki kasdieniniai areš
tai iš ten jo neiš krapšte, nesenai 
sumanė palenktiniuoti su Chi
cagos policija tame, kuri tan
kiau gali areštuoti. Jis, kaipo E- 
vergreen Park policijos viršinin
kas, nesenai areštavo du Chica
gos policistus, kurie neleido jam 
nušauti žmogaus, kurio automo
bilių jis sudaužė. Pabandyti len- 
ktiniuoti pabandė, bet pralošė, 
kadangi jis dabar nespėja išeiti 
iš Chicagos kalėjimo. Pirmiau
sia jis liko suimtas už kėsinimą
si ant žmogaus gyvasties. Pasi- 
liuosavo už kauciją. Vėl tapo a- 
reštuotas už impersonavimą 
pj-ohibicijos agento. Pasiliuosa- 
vo už kauciją, liet vėl tapo areš
tuotas už tą patį dalyką, tik ki
tam žmogui pasiskundus. Ko- 
kiuo tai reikalu jis buvo atvy
kęs miesto salėn ir ten tapo are
štuotas už neturėjimą automo
bilio laisnio. Užsistatė kauciją 
ir jau rengėsi važiuoti mimo, 
kaip policija pradėjo abejoti ar 
kartais jo automobilius nėra vo
gtas. Ir vėl tapo pasodintas ka- 
lėjiman iki nepaaiškės, kad jis 
tikrai yra automobilio savinin
kas. Jeigu jis norės greitai už
baigti visas užvestąsias prieš jį 
bylas, tai jis ilgai negalės ir 
namo parvažiuoti, tiek bylų jis 
susilaukė. >

Pri£ viso to jis neteko ir džia-< 
bo — tapo pašalintas iš Ever- 
green Parko policijos1 viršininko 
vietos.

Glaudė Nori, 31 m., iš Lake 
BlulT, palikęs savo du mažus 
vaikus žaisti paežerių smilty
ne, pats nuėjo medžioti ant 
ančių. Vėliąu rasta jo apvirtu
sią valtį ir šalę jos dvi negy
vas anrfis. 
stangų,
rasta ir jis tebėra vandeny.

Nežiūrint visų pa- 
jo lavono dar nesu-

Lietuviu Rateliuose
18-tos Gatvės Apielinke
Draugystė Palaimintos Lietuvos 

perka už $1,000 Lietuvių Au
ditorijos bonų.

MERGAITĖ SUDEGĖ

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė ekstra susirinkimą 
sekmadieny, rugsėjo 28 d., Ma
li nauskio salėje, 1843 So. Hals- 
ted gt. Pirm. Fr. Baceviče ati
darė susirinkimą apie 1.30 vai. 
po pietų. Atidaręs susirinkimą 
paaiškino, kad šis ekstra susi
rinkimas yra sušauktas* atviru
tėmis Apkalbėjimui Chicagos 
Lietuvių Auditorijos “gold bo
nų” pirkimo. Pirmiausiai buvo 
pristatytas Auditorijos astovas 
išduoti raportą; raportas liko 
priimtas. Po to Antanas Tamke- 
viče perskaitė kurios Draugys
tės ir su kokiu kapitalu yra prie 
Auditorijos pastatymo prisidė
jusios. Po ilgo ir aiškaus apkal
bėjimo nutarta minėtos Audito
rijos gold bonų 
tūkstantį dolerių, 
šis susirinkimas 
temis sušauktas,
silankė nedaugiausiai, nes 
trijų šimtų suviršuni narių, at
silankė vos šešiasdešimt vienas. 
Nors šis garbingas suminimas 
ir Draugystei neš gerą nuošim
tį, bet atsiraito narių, kurie tam 
sumanimui buvo priešingi, ką 
parodo balsavimas, nes už pirki-

niečių.
Todėl mums lietuviams reikė- tik pianą, bet taipjau. harmbni- 

tų visiems sueiti į mitingą ir ją, center point, ir kompoziciją, 
pareikšti pasauliui, kad už Vii- Jis gavo djplomą šioje konser- 
niaus' laisve 
kol

mes kovosim 
laimėsime. —K. š.

Humboldt Park
Lietuvių Pol. Kliubo 

išvažiavimas

Sekmadieny, rugsėjo 28

tol, vatorijoje 1^23 »i.
i “Birutė” juomi didžiuojasi, ir 
lauks su nekantrumu, taip kaip 
ir Chicagos publika, jo pasirody
mo dideliame “Bitutės” meti
niame Koncerte, spalio 12 d. y.

— Svetimas.

d., North Side

Auna Zapone, 8 metų, 2127 
W. 50 St., žuvo gaisre, kuris 
kilo jos namuose. Kiti šeimy
nos nariai išsigęlbėjo ir manė, 
kad ir mergaitė yra išsigelbėju
si ii’ nežinota apie jos likimą 
iki po gaisrui, kada-griuvėsiuo
se virsta jos lavoną. Kilęs gais
ras greitai persimetė į gretimą mą bonų paduota 49 balsai, o 
namą ir nežiunnt ugniagesių prieš tiktai 12 balsų.
pastangų, abu namai visiškai Po šio nutarimo buvo Jskaity- 
sudetrė. tas laiškas nuo Vainiaus Vadavi-

pirkti už visų 
Tiesa, nors 

buvo atviru- 
bet narių, at- 

• v 
1S

Humboldt Parko Lietuvių Pol. 
Kliubas- turėjo šaunų ir šiais 
metais paskutinį draugišką sa-; 
ve narių išvažiavimą į Beverly 
Mills miškus. Kaip yra žinoma, 
tas kliubas dar jaunas ir dar 28 d., IJuosybėd svetainėj įvy- 
jokio didesnio politinio veiki- ko North Sidėš’vaikiį draugi- 
m^riėra pradėjęs. Bet draugiš- jčlės “Bijūnėlis” vakarėlis. Va- 
kus savo kliubiečių į miškus karėlis pavyko į^ana gerai, pub- 
išvažiavimus tai surengė net likos buvo pilna iJiuosybės 
du. Kadangi sekmadieny oras svetainė, programas, kurį išpil- 
nuo ryto iki po pietų penkios dė Bijūnėlio nariai po vado- 
valandos buvo gana šiltas, tai vyste Sarpaliaus, buvo atliktas 
kliubiečiai su savo šeimyno- kiiopuikiausia. Programas susi- 
mis turėjo laiko pakankamai dėjo iš dainų, muzikos ir dek- 
pakvėpuoti tyru oru; o taip laniacijų. Be to da kalbėjo Dr. 
pat prisivežė kiekvienas savo A. Montvilas, kuris rągino tė- 
automobiriuose ryšulių su vai- vus mokinti savo vaikus ne tik 
giais sau draugiškai visi prie anglų kalbos, bet ir lietuvių, 
vienos draugijinės šeimynos kaipo prigimtos kalbos. Nors 
užkandžiavo. Užkandus, muzi- man tik pirmą sykį prisiėjo už- 
kantas ant kastantinkos pa- girsti Bijūnėli dainuojant, nors 

mėgėjai ir daug kartų buvau girdėjęs 
ant žalios pievukės iki sočiai apie jo veikimą, bet matau, 
pasišoko ir lietuviškai pasidai- kad klysta tie tėvai, kurie ne- 
navo. Jas Kliubas toj apielin- leidžia savo vaikučių , prie Bi- 
kėj gyvenantiems 'lietuviams junelio, ar tai iš keršto, ar tai 
buvo labai reikalingas. Mat kitokių išrokavimų. Matyt, kad 
per pastaruosius kelis metus ir mokytojaus pridėta nemažai 
Humboldt Parko apielinkėje darbo: vailžličiai sumokyli ant 
daugelis lietuvių apsipirko po kelių baldą ir taip maloniai 

sve- dainuoja, lyg. butų gyvi vargo- 
5mė nai. <

Iš narių sužinojau, kad šj

Sekmingas Bijūnėlio 
vakhYas

Pereitą sekmadieni, rugsėjo

grieže, o visi šokių

gražias rezidencijas, tai 
timtaučiai, gal' iš pavydo, ė 
lietiiviams žalius medelius nak-l 
ties taiku apipjauslinčli ir ki- rudinį Bijūnėlis rengiasi pa
lekios žalos daryti. Todėl visi statytį operetę “Birutę” 23 d. 
tos apylinkės lietuviai, kad ge- lapkričio, ("icero Kįuosybės 
riaus apsigynus save, ir susi- svetainėj, i Todėl ,aš t patarčiau 
organizavo
boldl Parko Lietuvių Politišką cijoms, kurios mano rengti vaj- 
K Ii ubą. Visų tų kliubiečių obal- karus su programų, pasikvies- 
sis yra Lietuvis už lietuvį, Ii Bijūnėlį, kuris pralenkė ir 
vienas už visus, o visi už vie> didžiuosius chorus.
ną. O tuomet ir svetimtaučiai Man prisiminė,; kaip keletas 
pagerbs lietuvius. —-Dalyvis. metų atgal lietuvių kriaučių lo

dus save, n mim- svetainėj. i.iouei .as , patarčiau 
j • broliškų Mum- draugijoms ir kitoms' ol’ganiza-

visi ciceriečįai ir 
vaikščiojimo. Ir 
bus nepaprastas, 
roj dar nebuvo, 
čiojimas tęsis dvi dienas. Yra 
pakviesti geriausi solistai ir 
“Birutės” Choras. Taipjau di
delė orkestrą, f' ‘_ 
kaina bus nustatytą žemiau
siai galima, kad kiekvienam I 
butų prieinama. Šis Kliubas 
yra didžiausia . lietuvių organi
zacija miestely kaip nariais, 
taip ir turtu.

Šis Kliubas yra tautiškas ir 
i jį priguli vien lietuviai, ne
žiūrint partijos ar tikėjimo. 
Jis daug gelbsti kitoms orga
nizacijoms ir pavieniems as
menims, platina tarp lietuvių 
vienybę, ' rėngią daug' smagių 
vakarų, o ir Kliubo .susirinki
muose nėra jokių užsivarineji- 
mų, vien rimtas svarstymas 
Kliubo reikalų. Kliubas taipjau 
užlaiko base-bolininkų kuopą, 
kuri duoda progos vietos gy
ventojams smagiai praleisti 
laiką tyrame, ore ir nors va
landai užmiršti savo vargus, 
taipjau ir nuo naminėlės ati
traukia. Tai kainuoja nema
žai pinigų, bet Kliubas to ne
paiso, nes jis nori tarnauti vi
suomenės naudai.

Šis Kliubas taipjau priklau
so prie didžiausios Chicagos 
lietuvių organizacijos Kliu- 
bų Federacijos, turinčios apie 
3,000 narių, 'lai yra kaip ir 
broliškas ryšis tarp jaunuo
menės. Federacija irgi daug 
veikia* ypač svarbu, kad su
artina Chicagos lietuvių jau
nuomenę. Pirmiau būdavo su
sirinks būrelis jaunuomenės, 
lai tudj ir pradeda užsivarihė- 
ti, ir gabaus galvas skaldytis. 
Dabar to nebėra, nes visą jau
nuomenę jungia Federacija. 
Prie tos Federacijos priklau
so apie 11 kliubų visose mies
to dalyse, šiam Kliubui dau
giausia tenka veikli su Vaka
rinės žvaigždės Kliubu Norlh 
Sideje ir ypač su Baltos žvaig
ždes Kliubu West Sideje.

Dabar šis Kliubas, kaip mi
nėjau, rengia 10 mietų sukaktu
vių apvaikščiojimą per dvi die
nas - šeštadienį ir sekmadie
nį. Po to apvaikščiojimo jis 
ketina dar daugiau veikti ir 
nuveikti dar didesnius; dar
bus. —Cicero Atradęs.

Šis vakaras'tai tikrai “surpri- 
zais”,. kurį rengia Lietuvių Pilie
čių Brolybės kliubas Amerikoje 
hedėHeje, spalio 5 d. Mildos sve- 
tainėje, 7.30 vai. vakare.*

Kiek iš rengėjų patyriau, tai 
vakaras busiąs labai įdomus, už
imantis ir pamokinantis. Pro
gramas susidės iš muzikos, dai
nų, klasiškų šokių ir prakalbų. 
Kalbėtojais yra pakviesti lietu
viai ir amerikiečiai vietiniai po
litikieriai, kurie 1 
nušvies ateinančius 
rinkimus ir kokios
gali būti išrinkus ValstriČiui 
netinkamą kandidatą.

aįkalbų prasidės muzikalis pre-

MAR1JONA ŠAPAV1Č1ENĖ 
po tėvais Stanikaite

Pavandenių parap., Pabiržulių 
kaimo, pasimirė rūgs. 30 d.; 
1924 m., 8 v. vak. nelaiminga 
mirčių. Paliko dideliame nubu
dime vyrą Tadeušą,- dukterį 
Martą 11 m., Marijoną 5 m. ir 
sūnų Tadeušą 9 m, jr ^Alfonsą 
11 mėnesiui • •v h irvu

Kūnas pašarvotas 10 Frede- 
rick St., Dalton, 111. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse, kurios įvyks suba- 
toj, spalio 4 d., 9 v. ryto iš na
mų į Visų šventų Parap. Bažny
čią, iš ten kūnas bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero Kapines.

Nuliūdę '
Vyras Tadeušas šapavičia 

ir vaikučiai.

savo kalbose 
prezidento

Vyrų Vilnoniai Siutai

Neaprubežiuotas pasįrinkimas vertes 
. iki $40, garantuoti A<il,rw^)iai siutai, 

pasekmes j Yra orderiai .kepa^liuoti vartotojų, 
‘ dabar yra paivlupdartn tiesiai publi- 
j kai uz mažiau negu kainavo pasiuvi- 

1 o p ra- Į mas. Nauji rudeniniai styliai, dai-
y- ląs ir gražus modeliai, vvorsteds, ser- 

c-ramns kuri išnildv« 5vmiw ’vio * Res’ twee<,R> ir t- b TaiP8‘ 2 ke,nili giamas, Kiir| ispiinys žymus vie- ajutaĮ uz $19.95. Vilnoniai, Ulster ir 
f_ ,¥ tiniai veikėjai. Kaip girdėtis, 1 Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
Karlu Įžangos kliubag vejkia ga|ia naudinga 

j darbą, o ypač savo nariams, pri 
įrengdamas narius prie šios ša
lies pilietybės ir tai, rodos, be jo
kio ątlyginimo. Pamokos pilie
tybes laikoma kas nedėldienį 
Fellowhip svetainėje, 833 W. 
33-rd PI., 1 vai. po pietų.

—Kliubiečių draugas.

anksti.
Ateikite tiesiai į įnašų didelį 

olselio išdirby.stę

* Ėst. iJjj
Smith Bldg.

833-835 W. Jackson Blvd.
1 blokas į vakarus nuo Halsted St. 

Evjrai sustoja prie durių.
Atdara kasdien iki 6 

Atdara serčdos ir subatos 
vakarais iki 9.

Kunigas pasalino spulkos 
advokatų

•i

Prie šv. Antano/ parapijos
yra parapijinė spulka. f

LIETV viŲ DOMEI. LIETU VOS 
ARTISTŲ MARŠRUTAS

J. Vaičkaus Dramos Teatro 
spektaklių .malši ntas bns seka
mose kalor.i.icse ir dienose:-

Paterson, N* J. Spalių 4 d., 
parapijinėj svetainėj, 147 Mont- 
gomery St. ‘ Į

Brooklyn, N. Y. Spalių 5 d. Pigiausi dabar 
Parapijos 
kampas 
5th Sts.

Easton, 
pijinėj svetainėj.

Tamųua, Pa. Spalių 8 d.
Pittsburgh, Pa. Spalių 9 ir 10 

d. Šv. Kazimiero lietuvi j para
pijos svetainėj, 2112 Sarah St.

CIeveland, Ohio, Spalių 12 ir
13 d.

Detroit, Mich. Spalių 18 ir 19 
d. šv. Jurgio lietuvių parapijos 1 
'Svetainėj, 1313 Westm|inister, 
Avė.

Chicago, III. Lapkričio 5 d.
Arian Grotto Teatre prie Wa- 
bash ir 8th St.

Į repertuarą, tarpe pirmiau 
paskelbtų vpikalų, įeina naujas, 
dar niekur nevaidintas, K. Gai
galo parašytas patrijotinis vei
kalas—“Laisvės Kovotojai”.

—P. Tendžiulytė,
Teatro sekretorė.

Tel. Lafayctte 4223
Plumbmb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chuaęu, III.

________________ •_____
Plumineu ir A'pMIdynto hviofitnai 

Olselio k h iriom i m viuietnri 
ra<lipt<>»4Hj h boile

riai. Jie bup brandesni;- po mėnesio
gegužio. Sutnupykit p>nir-u tiesiai

PEOVLER IMAJNMBING AND 
HTJATING gfrpPLY l'O.

490 Mili»Huke<> Avb. noA 
Ifl! N. Halsai SI.

1OI W 1 • irrt 1261

Mokyklos svetainei,
> MUVdUpjai

Havemeyer ir 'North pirkdami nuogumu

Pa. Spalių 7 d. para- (

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro 
tegu 
pašU

šia laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausi j į
(Clark *ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseė 
Window”. lobėj nuo Adamt 
jatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus pastas laiko tik 
keturioliką dienų puo paskelbi 
(110.

903 Ragučius Antanus
916 Danbi’ouskui S R

1 >r. I Jakubauskas
I*as< kir.;i.gai uą<Iho KhrgfnM ir 
ęhorininęs Ilgus NAPKAP.ATI- 
.10.8 budu — bp vaistų, be

# operacijų
4647 S’o. Halutcd St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tek Boulevard 4774

ROSE LANDO OFISAS:
11132 Ko. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tek Pullman 5147



MuBan fa

Pranešimai PRANEŠIMAI ' ASMENŲ JIESKOJIMAI
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 dolerį- 
kitą, 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.

Svarbus mitingas. LiąfcRh) T. K. 
Šv. Marijos parapijos įvyks nedėlioj, 
spalio 5 <1., parapijos svet., 35 ir So. 
Union Avė. tuojaus po pamaldų kaip 
12:30 p. m. Malonėkite susirinkti 
visi komiteai ir parapijonai, taipgi 
atjaučiantieji ir pašaliniai. Kviečia

Valdyba.

ROSELAND. — L. D. K. Vytauto 
Draugija No. 2, stato operą “Puspu- 
rėlis” nedėlioj, spalio 5 d., K. Stnuni- 
lo svet., 158 E. 107 St., 7 v. v. Vai
dins Englewoodo artistai. Paskui šo
kiai. Kviečia visus Komitetas.

AŠ DOVIDAS WASKIS pajieškau 
savo moteries Onos Wask1enės, pabė
go nuo manės su keturiais vaikais, 
dvi mergaites ir du boisai, mergaitė 
vyriausia 10 metų vaikas 7 metų, ant
ra mergaitė 5 metų antras vaikas J 
metų. Kas pamatysite tokią moter 
prašau man pranešti, už tai busiu la
bai dėkingas. Davis Waskis, 326 E. 
55 St., Chicago, 111,

REIKIA DARBININKP
tiAws*n^w*<*^^**w*****>***%^*,*^w*<^*****«**«»R«^^*R^*-**«**>***w%x*^w%*v

VYRŲ
PARDAVIMUI NAMAI-2EME

metųBirutes Choro atidarymo šių 
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.

LIAUDIES ŽINYČIOS PAMOKA.
Nedėlioję, spalio 5 d. Lietuvių lauo- 

sybės svetainėje, kampas 14 St. ir 49 
Court, Cicero, Illinois .

Kalbės Rev. S. A. Genio!is, iš pa
tirtos keliones į šiaurinę Caroliną, 
Washington, D. C., ir abelnai iš at
lankytų aukštųjų mokyklų ir įvairių 
tikybos bažnyčių.

širdingai visus užprašom atsilanky
ti. — Komitetas.

■■.'-.LL------ '.'J. .

APSIVEDIMAI
-

ar
35

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
iiašlės senuomo nuo 25 metų] iki 

 

metų. Aš esu vaikinas padorus.

Atsakymą duosiu kiekvienai.
Atsišaukite 1

T. P.
3365 So. Morgan St.

REIKIA VYRŲ. Patyri
mas nereikalingas. Tik rei
kia gerų darbininkų, kurie 
mokėtų lietuviškas aplikaci
jas išpildyti. Gera mokes
tis.

ORDER OF OWLS 
58 W. Washington St

PARSIDUODA groserne, ge
roj vietoj, gerai daranti biznį 
ir prirengta viskas dėl atida
rymo bučernės (Meat Markei). 
Parduosiu už žemą kainą arba, 
mainysiu ant nedidelio namo 
švarioj vietoj arba ant loto.
4917 W. 14th St., Cicero, III.

Pitone Cicero 8223

KODĖL KIEKVIENAS

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iU ryto i savo 
nanvus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa- 
tyi-usiam 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 reikalaviit-ą telefonu: 
Boulevard 9663.

L. D. K. Keistučio Kliubo, Dramos 
Skyriaus, repeticijos veikalo 
geliai" įvyks šiandieną, 
lygiai 7:45 vai. vak. M. 
namuose.

Nariai turintieji roles 
visi atsilankyti ir nesivėluoti.

— J. J. A.

“Pini- 
spalio 3 d. 
Kasparaičio

malonėkite

BRIGHTON PARK. — Draugijos 
ir Kliubai malonėkite nerengti pasi
linksminimo vakarų spalio 18 d.* nes 
ta dieną Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius stato scenoje labai gražų 
veikalą “Karalaitė Tikroji Teisybė”, 
McKinley Park svet., .39 St. ir West- 
nrn Avė.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius.

JIEŠKAU susipažinimui inteligen
tiško vaikino. Senumo apie 25 m. lie
tuvis ir geras katalikas, pamokintas. 
Aš esu jauna ir dora mergina norė
čiau kad butų ir geri vaikinai. Kreip
kitės laišku, duosiu kiekvienam atsa
kymą. Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St. Box 157.

REIKIA vyrų pardavinėjimui 
dešrų kelionėje. Turi turėti šo
ferio laisnj. Geni alga ir kom,i- 
šinas, South Side. Pageidauja
ma patyrusio žmogaus.

Home Made Sausage Co.
4500 W. 22ud St.

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

917 W. 20 Street

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
ar našles, kurios myli gera šeimyniš
ką gyvenimą, amžiaus nuo 38 metų 
iki 42. Atsakymą duosiu visoms.

Atsišaukite
A. PU LE IKI S, 

3430 So. Halsted St., Chicago, III.

KEIKIA sliermenų j geležies 
atkarpų jardą, gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
Leopold Coben Iron Co.

. 3000 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA duonos kepykla 
Lietuvių apgyventoj kolionijoj, sutik
čiau mainyti ant grosernės. Priežas
tį pardayimo patirsit ant vietos.

Atsišaukite
1434 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

JIESKO partnerių

REIKIA salesmeno su patyri
mu arba be patyrimo, kuris 
nori uždirbti daug pinigų pa
gal nurodymus. Atsišaukite

L, J.. Jacobson
3002 W. 591h St.

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

1505 — 49th Ct., 
Cicero, III.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujus 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 į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero,* III.r. Lukoševičius.

—Naujienų A d m.

Iš Birutes. Birutiečiai subatos va
kare, spalio 3 dienoj, Mildos svet. lai
kys choro šeimynišką vakarą. Visos 
merginos birutietės pagamins gar
džius valgius, bus šokiai ir kitokios 
žaismės. Atsikaukiusieji svečiai ir 
Birutės rėmėjai turės proga linksmai 
praleisti laiką — Svečias.

Birutės Choro šeimyniškas vakaras 
įvyks subatoj, Spalio 4 d., Mildos 
svet., ant 2 lubų. Pradžia 8 vai. vak. 
Birutietės pagamins gardžių užkan
džių, bus muzika visi galės linksmai 
pasišokti ir laiką praleisti. Kviečia 
visus atsilankyti. Birutė.

“Birutės” Choro šeimyniškas vaka
rėlis įvyks subatoj, spalio 4 d., Mildos 
svetainėje, 8 vai. vakare.

Visos choristės gamins valgius ir 
patarnaus prie stalų, kad kuogeriau- 
siai patenkinti visus atsilankiusius. 
Bus visokių žaismių, programas, kal
bos, šokiai ir t. t. Visi yra kviečia
mi atsilankyti, o ypač “Birutęs" rė
mėjai. — Komisija.

L. S. J. Lygos tenis kontestas yra 
perkeltus iš Washington Parko į 
Sherman Parką, dėl patogesnės vie
tos. Vyrai ir moterys, kurie daly
vaujate šiame konteste, malonėkit su
sirinkti sekmadieny, spalio 5, 8 vai. 
ryto, Sherman Parke.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros la
vinimas ivyks penktadieny, spalio 3, 
8 v. v. Raymond Chapel. 816 W. 31 
St. — Komitetas.

Lietuvių Draugijos, kurios yra ga
vusios ii- priėmusios Vilniaus Vada
vimo Kimiteto laiškus, o taipogi ir 
tos, kurios dėl kai kurių priežasčių 
iki šiol negavo laiško, yra labai pra
šomos prisidėti prie surengimo dide
lio visų lietuvių Mass Mitingo spalio 
9 d., š. m. šv. Jurgio svetainėje.

Kadangi laikų labai nedaug, tai 
Draugijų delegatai arba Valdybos na
riai maloniai prašomi atsilankyti į 
Dr. Kulio aptieką, 3259 S. Halsted St. 
penktadieny (pėtnyčioj) 8 vai. vak. 
spalių 3 d. Susirinkime galutinai nu- 
statysim mitingo tvarką ir aptarsim 
kitokius svarbius reikalus.

Viln. Vad. Kom.

CICERO. — Susiv. Lietuvių Ameri
koj 194 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus sekmadienį, spalio 5, 1 vai. 
po p. Onos Tamuliunienės svet., 1447 
S. 49th Avė. — Visi nariai susirinki
te, nes yra,.svarbių reikalų.

— Valdyba.

CICERO. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, spalio 3, 
7 vai. vak., Luškos svet., 1500 S. 49 
Avė. Visi nariai turi susirinkti, kad 
aptarus reikalą apie koncertą arba 10 
metų sukaktuves. — Valdyba.

RACINE, WIS. — Lietuvių Dramos 
Kliubas spalio 5 d., Turner Hali, 
kampas Hubbard ir Lincoln gatvių, 
ruošia teatrą ir balių. Programas 
prasidės 3 vai. po pietų. Statoma 
scenoje “Karalaite Tikroji, Teisybė”, 
dviejų veiksmų pasakos /paveikslas 
r,u dainomis. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Paskui šokiai. Vietos ir iš 
apielinkės visus lietuvius kviečiame 
atsilankyti į pirmą rudeninį teatra.

— M. K.

Liuosybės Draugystės extra susi
rinkimas įvyks Šeštadieny, spalio 4 
d., L. Juodvalkio svetainėje, apie 8 
vai. vak. Tarimai yra ar pirkti Gold 
Bonus Lietuvių Auditorium ant Brid- 
geporto, per tai draugai turit visi da
lyvauti, kad paskui nebūtų nesusipra
timu, jei draugija nupirks bonų už 
kokį tūkstantį dolerių.

J. Lanta, Rašt.

E R B. Naujienų skai- 
tytoįo* tr ikaitytojal 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrova®, kurios 

i skelbiasi Naujienose.

CICERO. — Lietuvių kooperacijos 
Valgomų Daiktų Krautuvė visuotinos 
šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
spalio 6 d. 1924 m. 7:30 vai. vak. Ci
cero Lietuvių Liuosybės svet., 49th Ct. 
ir 14 St. Prašome visų draugijų bū
tinai atsilankyti, nes 'susirinkimas bus 
ytin svarbus Nutarimų Raštininkas

Ėglė žalčių Karalienė repeticija 
ivyks subatoje, spalio 4 d., 7:30 v. v., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi lošėjai ir dainininkai malonėkite 
susirinkti laiku. — Komitetas.

“Birutė", M. Petrausko operetę sta
to Northsidės vaikų draugijėlė Bijū
nėlis nedėlioj, lapkričio 23 d., Liuosy
bės svet., Cicero, 111. — Komitetas.

ROSELAND. — S. L. A. 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus suba
toj, spalio 4 d., Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė., 7:30 v. v< 
Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
atsilankykite laiku. — Valdyba.
■ —■ ...........— ... .........................  ■ ■ I ■ ■■ ................... . ■ ........... ... ■

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje dabar yra 1,700,000 gy

ventojų ir Lietuva turi suorganizuotos 
armijos 250,00. Ar jus žinote, kad 
100% gryno Turkiško tabako yra 
Helmar Turtiškuose cigaretuose ir jie 
užganėdins jus. Milionai rykytojų 
per 15 metų džiaugėsi Helmarais, to
dėl, kad jie turi savyje 100% gryno 
Turkiško tabako. Jus džiaugsitės 
permainą j Turkiškus.

PASARGA.
rfESIGARSlNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
iu draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
d ant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda, 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsi vedimai, Memenu 
nai ir Lt. turi būt iš kalno 
mi i

■Jeigu kūną apskelbimai pasirodo 
■ejonni, Naujienų administracija pa
teka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tlrs jų teisingumo, ir g»-ąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams

Norintieji pasigarsint i sekamos di» 
aos Naujienas, turi priduot s&vo pa
skelbimą ne vėliau, taip 9 vai. va
karo.

jietkoji- 
jieikoji- 
apmoK*-'

ASMENŲ JIESKOJIMAI
FAJIESKAU savo marčios Emilijos 

Rutkauskienės, po tėvais Samaraites. 
Pirmiau gyveno Moline, III., paskiau 
Rockford, III., dabar nežinau kur. Že- 
nota su antru vyru; nežinau kaip 
vadinasi ir kur gyvena. Norėčiau, 
kad ji pati atsilieptų, arba kas ją pa- 
ž jsta

MRS. ONA RUTKAUSKIENE, 
2341 So. Leavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Karaliaus Petraule’s 
paeina iš Kauųo gub., Telšhj pav., 
Darbėnų parap^ Lazdininkų, kaimo. 
Žinantį jį prašau pranešti arba pats 
atsišaukite per laišką.

KAZIMIERAS PETRAULE 
c/o C. J. Peterson

2060 N. Clark St., " ‘ Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Juozapo Ei- 
nusevičio, Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio,’ Rozalimo parapijos, Beržų 
kaimo, pirmiau gyveno Oglesby, III., 

'paskiau Chicagoj. Jis ketino važiuo
ti į Lietuvą.

ELZBIETA JURKŠIENĖ, 
Box 68, Oglesby, III.

9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 
BIZNIS Y

Reikia partnerio, Real Estate; 
pavesiu pusę biznio, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj. Norėdamas 
gerės ateities, pelningo lengvo 
darbo, naudokitės šia proga 
dabar.

Atsišaukit laišku į
Naujienų Ofisą, 

1739 So. Halsted StL
Box 564.

REIKALINGAS vyras ant 
ukes dirbti, arti Chicagos. Dar
bas

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne už $750, priežastis par
davimo, važiuoju į kitą miestą.

Kreipkitės
821 W. 34th St.

ĮVAIRUS skelbimai
to PAGRA2INAM namus , 
\Ar Tamistai yra reikalas savo na-

— maliavoti, dekoruoti, kalslmuo- 
ti, popieruoti arba į naujus n^mus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinam-ą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAlNTING 

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. (staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J, J. Dunne 
Roofing Co., • 3411-13 Cgden 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

Seni stogai apžiu-

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois. 
Phone Cicero 3542

5109

ISRENDAVOJIMUI
RENDON, 3656 So. Union 

Avė., krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, gera biznio apielin- 
ke, renda nebrangi. •

Atsišaukite
'654 W. 37 S t.

KENDAI Storas Bridgeporte; 
gera vieta visokiam bizniui; 
renda pigi. Pasinaudokit proga. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vienam ar 

dum vyram. Sn valgiu ar be 
valgio. Prie mažos šeimynos.

3207 So. Ldwi& Avė
1 lubos užpakalis

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris, ku
ri norėtų prižiūrėti 3 vaikus. Du iš
eina į mokyklą, o trečias 2 metų 4 
m. huną namie. Duosiu butą, valgį ir 
primokėsiu.

JAMES ŽILIUS, 
4618 So. Talman Avė.

ant visados. Kreipkitės tuoj
J. .Namon,

2118 W. Marquette Rd. 
arti Western Avė. 

------------- ——

RAKANDAS
PARDAVIMUI dainingo 

mo setas 
supamos 
gi fe.

3717
Tel. Yards 2510

i.r bresinė lova, 
k rases. Nupirksit

So. Halsted Si.

rui- 
dvi 
pi-

PARSIDUODA įkandai ver
ias- $100 už menkę kainą. Tin
dami de] pavienių ar vedusių; 
;en pat randasi 3 kambariai 
ant rendos. Rei|dą tybai pigi.

J. YUra, SsĮ® S.' May St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA uždarytas auto

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

' 3300 Union Avė.

2 TIKRI BARGENAI
: <.

. Parsiduoda 2 Sedan Automobiliai 
“National” ir “Pėterson” abu karai 
1922 metų, geram stovy. Parsiduoda 
už pigią kainą.

MILDOS GARAGE,
3121 So. Halsted St.

h! L 4 - .

Pardavimui Forto trekas 2 tonų, 
geras visuokiam bizniui. Mažai var
totas, įnešti cash $251), kitus leng
vais išmokėjimais, arba mainysiu ant 
Automobili aus ar mažos grosemes.

Kreipkitės
3815 So. Halsted St.

1 lubos, užpakalis

PARDAVIMUI
!59

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Daro gerą biznį. Mainyčiau ir ant 
nedidelio namo. Parduosiu pigiai, 
nes noriu šią saavitę parduoti.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avė.

-------------------------------------y........■■■ ................................ ...........................................................................

PARDAVIMUI geras biznis Quaker 
Biscuit So., trokas ir Rautas su vi
sais kostumeriais ii’ kenais . Gera 
proga geram vyrui; galima uždirbti 
gerus pinigus, arti šimto kostumerių. 
Pardavimo priežastisš einu į kitą 
biznį. Matykite savininką nuo 7 vai. 
vakare. B. Davvgelo, 2438 W. 47th St.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grocery lietuvių apgyventoj apielin- 
kėj. Daro gerą cash ir credit biznį. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greitu lai
ku apleisti Chicagą.

Atsišaukite
8621 Vincennetf Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice cream, ir visokių mažmo
žių krautuvė. Ilgas lysas. Penki 
ruimai gyvenimui: yra elektra 
ir vana. Turiu parduoti greitai, 
nes einu į didesnį biznį.

5613 So. Racine Avė.

PEČIUS ant pardavimo kūrena
mas su anglimis ir su gazu ir vande
nį šildo; įtaisytas viskas; labai geras 
fječius. Kam reikalingas. Galima 
matyt visados.

Atsišaukite
4436 So. Artesian Avė.

2 lubos

TAJERŲ šapa pardavimui, 
pigiai. Valymo ir dažymo biz
nis, taisymas. Naujas darbas 
taipgi daromas.

» 5521 S. Racine Avė

Turėtų pirkti nuo
savybę

per

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894

TODĖL, kad M.J.Kiras Real Estate 
yra šitame bizny jau 15 metų ir per 
tiek metų šį biznį gerai pažįsta ir tu
ri daug patyrimo.

TODĖL, kad tukstančiai žmonių 
yra uždirbę ir sutaupę daug pinigų 
pirkdami per musų ofisą. Mes Julita 
suteiksime visas informacijas iš musų 
patyrimo per 15 metų VELTUI, kaip 
su mažu pinigu galite įsigyti namą, 
fariną arba kitokią nuosavybę. Atei
kite pas mus pasikalbėti, mes norime 
susipažinti su Jumis ir būti vienas iš 
Jūsų draugų. Jei negalite ateiti į 
ofisą ypatiškai pašaukit mus per tele
foną, mes ateisime pas Jus į namus.

Čia paduodame tik kelis bargenus, 
kurie norite pirkti namą neturėtumė
te praleisti:

ANT BRIDGEPORTO
2 lubų augšto muro namas, 2 po 5 

kamb. 2 lotai sale su geležine tvora 
aptverta, namas su visais vėliausiais 
įtaisymais, kaina $7,500.

Naujas 6 kambarių mūrinis namas, 
moderniški ištaisymai. Kaina tiktai 
$4,500, nepraleisk šios progos.

ANT 18-tos GATVES
3 lubų augšto, muro namas, akme

ninis frontas, 3 po 4 kamb. pagyveni
mai. Taipgi 2 lubų augšto medinis 
namas užpakalyj, 2 po 4 kamb. Abie
juose namouse randasi maudynes, 
elektra ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
neša į mėnesį $90, kaina $9,000, įmo
kėti $3,000, kitus lengvais išmokėji
mais.

Penktadienis, Spalio 3, 1924

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI mūrinis na

mas tik G metų senumo, 3 flo
rų po 4 kambarius; maudynes, 
elektra, beismentas aukštas, 
pastogė, garadžius, randasi 
Brighton parke. Prekė $13,300. 
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

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

2423 W. 46 Place

MŪRINIS namas 3 flatų po 
4 ir 1—6 kambarius, namas 
geram stovy, elektra, maudy
nės, visi parankamai; prekė 
tik $6700, cash $2000, kitus 
lengvu išmokėjimu.

2954 S. Pamell Avė.

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam
barių, veik naujas, visi paran- 
kumai; prekė $9000, cash tik 
$2500, kitus elngvu išmokėji
mu.

4014 S. Rockwell St.

ŽUVININKŲ-RIBOKŲ-FLSHER’S
- ŽINIAI

Laivas (boat) 50 pėdų ilgio, 12 pė
dų pločio ir 10 pėdų gylio, taip kaip 
naujas, garu varomas ir žuviai trauk
ti mašina ant laivo, kompasas ir visi 
įrengimai; taipogi 75 tinklai dėl di
delės ir mažos žuvies, kožnas po 250 
pėdų ilgio, 4 ruimų namukas dėl žu
vies padėjimo ir gyvenimui, 5000 kor- 
kų, viskas parsiduoda labai pigiai; 
pardavimo priežastis — savininkas 
važiuoja Lietuvon, biznis išdirbtas, 
randasi KENOSHA, WJSCONSIN, 
ant Michigano leikos, g$a progą lie
tuviui. Viską parduosiuctik už $1700. 
namą, laivą, 75 tinklus, 5000 kotku. 
ir t. t. Kreipkitės prie

MARTINS REALTY CO., 
321 Mihvaukee Avė., Kenosha, Wis.
"  ........ | '"“Y'; ’"*—7 r j'.—........ ............... —*

PARSIDUODA šildomas pečius 
kietoms anglims, didelis tik vieną žie
mą vartotas ir didelė beveik 
komoda.

Galima matyti visados.
Atsišaukite

4512 S. Talmon Avė.
I

nauja

SOUTH SIDE
Naujas 12 apartmentų namas — 2 

po 5 kamb., 10 po 4 kamb. 2 Rendos 
$10,500 į metus, parduoda paaukau
damas, $15,000 cash reikalaujame už 
šitą namą.

Kitas 12 apartmentų taurinis na
mas: 4 po 5 kamb., 8 po 4 kamb. Ren
dos neša $11,001) j metus. Kaina 
$75.000, mainys ant mažesnio namo 
ir dalį cash.

Brighton Park
Naujas 2 augštų mūrinis namas:— 

1 flatas 5 kamb., antras flatas 6 
kamb. Pirmas flatas garu nešildo
mas; antras pečiu šildomas. Rendos 
per mėnesį nešo.$110. Kaina $14.000. 
Kėš reikia $4.500

NORTH SIDE
Naujas 2 augštų mūrinis namas 2 

no 5 kamb. garu apšildomas. Rendos 
i mėnesi $150. Kaina $15,000. Kėš 
$4.000, likusius labai lengvais išmo
kėjimais, namas randasi apie 800 
Hamlin Avė.

Be augščiau pažvmėtų bargenų 
mest turime šimtus kitų po visą Chi
cago. Ateik pas miffi į ofisą arba 
pasauk per telefoną.

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894

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

4519 S. Albany Avė.

PULRUMIS parduodu arba mainy
siu ant lotų arba mažos stubos. Pui
ki vieta, geras biznis, priežastis du 
bizniu, pasiskubinkit, nes retai tokia 
proga naši taiko.

Atsišaukite
1528 N. Paulina St.

’l

PARDAVIMUI bučernė senas iš
dirbtą*; biznis per 4 blokus nėra kitos 
bučernės, biznieriui geriausia proga 
biznį daryti. Turiu parduoti greitai, 
nes apleidžiu miestą.

Atsišaukite
5252 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA vyriškų aprėdalų 
krautuvė, arba mainysiu į namą. 
Krautuvė turi gera stock ir daro ge
rą biznį. Pardavimo priežastį suži
nosite ant vietos.

Atsišaukite
718 W. 18 St.

PARSIDUODA groserne rūkytos 
mėsos ir visokių smulkių dalykų: ta
bako, cigarų. Lysas 3 metams. Ren- 
da $35.00 j mėnesį, 4 gražus kamba
riai dėl gyvenimo. Gausite bar
beną.

Kreipkitės prie savininko 
1412 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

NAMAI-2EME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu gerą namą, pigiai.
M. VANCURA 

2900 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

Didelis Loty Išpardavimas 
150 lotų bus išparduota 

Lawnview 
$400 ir daugiau 

Naujas pailginimas 59 
gatvės karų linijos prie Cen
tral Park Avė.'

Pirkite dabar. Padvigu
binkite savo pinigus iki pa
vasariui.

Ateikite ir pažiūrėkite 
tuos lotus.

Atdara nedėliomis.
John J. Conroy

59th ST. ir CENTRAL 
PARK AVENUE 

CHARLES ZURAWSKY, 
Manageris.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

na-

namas po 1 
aukštas beis 
kaina $4,509

4 PAGYVENIMŲ bizniavus 
mas. rendos $73.00 j mėnesį. Kai
na $6,500, įmokėti $500.00.*

4 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
garadžius, 2 lotai prie šalies. Ren
dos $75.00 į mėnesį, kaina • $7,590, 
įmokėti $1,000.

2 PAGYVENIMŲ 
kambarius, elektra, 
inentas. Rendos $45, 
įmokėti $500.00.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
po 6—(i kambarius, visi įtaisymai 
aukštas cementuotas beismentas 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kaina 
$8,900, įmokėti $3,000.

Tie visi namai gali būti maino
mi ant bile kokio biznio arba 
mos. Perkant parsiduoda 'labai pi 
giai. Platesniu žinių kreipkitėj.

C. P. SUROMSKI & CO.
REAL ESTATE

3352 So. Halsted St..
Chicago

Tel. Boulevard 9641

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.

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674
PARSIDUODA mūrinis namas ant 

trijų pagyvenimų, po 5 kambarius, 
elektriką, vanos ir kiti parankumai už 
žemą kainą.

Parsiduoda mūrinis namas 5 ir 6 
ruimai gražioj Parkholine, viskas pa
gal vėlihusioK mados. Prieinama 
kaina.

Kreipkitės
L. SHVEGZDA,

4 4917 West 14th St.,
Cicero, Illinois.

Phone Cicero 8223.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
5110 So. Halsted St., krautuvė, 4 
kambariai gyvenimui iš užpakalio ir 
2 fl. po 4 kambarius, garadžius, elek
tra, renda $97 į mėnesį kaina $6500, 
savininkas

B. KANNE, 
3347 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO 80 akrų farma, 
50 akrų dirbamos su gerais budinkais 
ir gera žeme, su ar be gyvulių, Lietu
vių apgyventoj vietoj, ant greitųjų 
parduosiu už $5000, pusė reikią įmo
kėti; nepraleiskit šio bargeno.

PETER BRAZ, 
Custer, Mich.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, labai gerame padė
jime, garu šildomas, yra elektra, 
gasas, atsišaukite tarp 2-4 po 
pietų. 643 W. 18 St. 1 fl. krau
tuvė.

MAINYSIU arba parduosiu mūrinį 
namelį po 4 kambarius. Mainysiu 
ant namo po 5 arba 6 kambarius, 
arba kokio biznio ar loto. Namas 
randasi prie 43 St. ir California Avė. 
Antras‘muro namas po penkis kam
barius; mainysiu ant bungalow. Tre
čias 2 lotai ir mūrinis namelis; mai
nysiu ant biznith’o namo arba beauty 
shop.

2 LOTAI, S. E. kampas, 106 St. ir 
Indiana Avė. 67 pėdos ir 125 ilgio. 
Mainysiu ant biznio arba automobilio.

Atsišaukit pas:
LEON R. JARUSZ, 
3252 So. Halsted St., 

Tel. Yards 4951

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, yra skiepas j r 
augštas, elektra ir vana, 6—6 
kambariai, kaina $7400.

730 W. 19 Place
Tel. Ganai 2465

PARDAVIMUI puikus bun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dėl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnabam, 5320 
Union Avė. Phone Yards 4517 
- ' __ T...... .  ...... -

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas,* pečiumi šildomas, 
yra elektra ir vana, 3952 West- 
em Av., kaina $5750, 2 augštas. 
Telefonuokite Stewart 2575 ar
ba Vincennes 8080.

PARDAVIMUI per savininką 
4 kambarių namas, cementiniu 
pamatu, skiepas, elektra, $3650, 
įmokėti $500, kitus išmokėji
mais. Atsišaukite

6537 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
arba mainysiu ant biznio ar kitokio 
namo. Nupirksit pigiai, nes man 
daugiau toks Damas nereikalingas. 
Kreipkitės prie savininko

5252 So. Artesian Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
_______________________________

VYRAI. l.šMOMTi: barberystes 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienonvif- ir vakarais 
Trumpas kursas. Vietos jūsų lau

kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBĖK COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III,


