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Anglijos darbinin
ku valdžia sumušta
Danija ruošias nusi

ginkluoti
Protestuojo dėl emigrantų Ellis 

Island sistemos
Darbininku valdžia 
Anglijoj sumušta

Parlamentas bus paleistas ir pa
skelbti nauji visuotini rinki
mai, kurie įvyksią šio menesio 
pabaigoj.

LONDONAS, spalio 9. — Pir
ma socialistine Angrlijos valdžia, 
su mjnisteriu pirmininku Kam- 

say MticDonaldu priešaky, vakar 
11 valandą vakaro buvo parla
mente sumušta 364 balsais prieš 
198.

Darbininkų valdžia buvo sih 
mušta konservatorių ir liberalų 
balsais, kuriais jie pravarė į n e-

rimą paskirti atstovų buto ko
misiją, kuri padarytų tardymą 
dėl generalio prokuroro, Sir Pa- 
trick Hastings’o, atsisakyme 
vesti toliau bylą prieš komunis
tų laikraščio Workers VVeekly 
redaktorių James’fy. R. Camp- 
bell’i, kurs buvo kaltinamas dėl 
kurstymo maišto kariuomenėj 
ir laivyne. Campbell yra pasau
linio karo invalidas ir kaipo ka
reivis turis jąrcriausių rekordų.

MacDonaidas ir kolonijų mi- 

nisteris J. H. Thomas pareiškė, 
kad darbininkų valdžia negali 
priimti liberalų pataisos prie o- 
riginalio konservatorių įnešimo* 
pareiškiančio papeikimą val
džiai. Juodu pareiškė, kad libe
ralų pataisa, tai žemas- ir suktas

partijos manevras, nes ji suda
ro taipjau papeikimą valdžiai, 
tik netiesioginį, bet pridengtą, 
ir jos priėmimas reikštų darbi
ninkų valdžios sumušimą.

Po ilgesnių debatų butas pasi
dalino dėl klausimo, kuriuo jis 
turėtų balsuoti. 359 balsais 
prieš 198 nutarta balsuoti Simo- 
ns’o liberalų pataisa, reikalau- 

, jaučia investigacijos.
|buvo priimta 364 balsais 
198.

Kai halsai buvo suskaityti ir 
balsavimo pasekmės paaiškėjo, 
ministeris pirmininkas- MacDc- 
naldas atsistojęs pasakė: “aki
vaizdoj to, kas atsitiko, aš duo
du sumanymą, ponas pirminin
ke, kad atstovų buto posėdis bu
tų uždarytas”.

Sumanymas buvo vienbalsiai 
priimtas.

Ministeris pirmininkas šian
die eis pas karalių prašyti pa
leisti parlamentą. Valdžia betgi 
veikiausia pasiliks vietoj ligi 
Airijos sienų įstatymas bus pri
imtas ir paskirta sienų komisi
ja.

Nauji parlamento (rinkimai, 
manoma, įvyks spalio 29.

Darbiečiai turi geriausių vil
čių, kad naujais visuotinais rin
kimais jie laimės absoliučią di
džiumą vietų parlamente.

Darbo partija Didžiojoj Bri
tanijoj krašto valdžią paėmė į 
savo rankas šių metų sausio mč- 
nesį. Nežiūrint, kad ji neturėjo 
didžiumos parlamente, ji išsilai
kė vietoj daugiau nei devynis 
mėnesius.

RAMSAY MACDONALDAS 
icialistų premjeras, Jęurio va 
ta ir kuris dėl to paleido pi 
ančiais i-inkirniais jis turės a

Anglijos pirmas- socialistų 
bar opozicijos sumušta ir kuris dėl 
n«s vilties, knd ateinančiais rinkimais 
bininkų ir socialistų atstovų didžiumą.

valdžia tapo da- 
parlamentą, pil-

3 a.L>soli tičifv dar-

Visa Lietuva
Susi interesavus

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

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo- 

• kio klapato iš artimiausio jiems pašto.
Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei

čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. 0 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.

A l M IK w o s
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Anglijos parlamentas. 
paleistas

Protestuoja dėl “metodu” 
filis Island saloj

Pilietinis karas Kinuose

Chicagos Lietuvių Pareiš
kimas dėl Vilniaus

Priimtas Masiniame Chicagos Lietuvių Susirinkime 
šv. Jurgio Salėj Spalio 9 dieną.

LONDONAS, spalio 9. —Par
lamentas tapo ši vakarą pa
lėktas ir nauji visuotini rinki
mai įvyks spalio 29.

6 vai. vakaro parlamento 
atstovai buvo sušaukti lordų 
butaii išklausyti karaliaus kal
bą, kurią skaitė lordas kancle
rius ir kurioj patvirtinama Ai
rijos sienų bilius ir paleidžia
ma parlamentas.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas pranešė atstovų bu
tui, kad karalius pritaręs jo 
prašymui paleisti parlamentą 
ir paskelbti naujus rinkimus. 
Parlamentas paleidžiama šį 
vakarą. Naujasis parlamentas 
nusirinks bėgiu dviejų savaičių 
rinkimam įvykus.

PARYŽIUS, spalio 9.—Fran- 
euzų finansininkas baronas Hot- 
tinguer įteikė Užsienio reikalų 
ministerijai protestą dėl nežmo
niškų metodų Amerikos emi
grantų sulaikomoj Ellis Island 
saloj, Ellis Islando, tos “ašarų 
salos” sistemos teko patirti ba
rono Hottinguero sunui, kelia
vusiam Amerikon įstoti studen
tu Harvardo universitetan. .Jo 
sunus, Filypas, buvo sulaikytas 
saloj ir per dvi dienas buvęs

dvide- 
vakar

Puolančios Kiangsu jėgos paė
mė Sunkiango miestą.

ŠANCHAJUS, spalio 
Su n gk i angas, kurs yra 
šimt astuonios mylios į
rus nuo čia, buvęs čekiai) go- 
Šanghajaus armijos viena svar
biausių apsigynimo vietų, pa
galiau tapo puolahčiųjų Kiang
su provincijos jėgų paimtas.
Pekino jėgos priverstos pasi

traukt iš Šanhaikuano
TOKIO, Japonija, spalio 9. 

— Žiniomis iš Mukdeno, Pe-
laikomas bjauriausiose apysto- kino kariuomenė buvus Man- 

galiaus jo draugai išsi- džurijos generolo 
:ad jis butų paleistas, j jjno jėgų priverst

vose, iki ;
rupinę, kad

[Tų pyragų tenka ragauti 
kiekvienam ateiviui, kurs tik tu
ri nelaimės būt ilgesniam ar 
trumpesniam laikui sulaikytas 
toje paskubusioje ir ne veltui 
emigrantų pramintoj “ašarų sa
loj“, Ellis- Islande. )

Danai ruošias nusi 
ginkluoti

Karo ministeris reikalauja nu
ginkluoti fortus, panaikint 
laivyną ir paleisti kariuomenę

KOPENHAGA, Danija, spalio 
9. —Socialistas Danijos karo 
ministeris Rasmussen vakar pa
teikė naujai atsidariusiam par
lamento atstovų butui nusigin- 
klavimlo planą. Tuo planu einant 
valstybes laivynas susidėtų iš 
350 žmonių, valstybės apsaugos 
korpusas iš 7000 žmonių. Tvir
tovės turi būt nuginkluotos, o 
dabartinė kariuomenė ir laivyno 
kariai paleisti.

Baisi audra Japonijoj
Daug žmonių žuvo audrai ap 

vertus uoste keletą laivų

TOKIO, Japonija, spalio 9. — 
Laike baisios vėsulos, kuri pra
eitą naktį siautė Kiužiu saloj, 
pietų Japonijoj, Kagošimoj ke
letas žmonių buvo užmušta ir 
daug prigėrė, audrai apvertus 
keletą laivų uoste.

Mussolini paveda Tautu s 
Sąjungai Kapri salą

PARYŽIUS, spalio 9.-r- Laik
raštis Midi praneša, kad Itali
jos premjeras Mussolini pa

i Čang Tso- 
lino jėgų priversta pasitraukti 
iš šanhaikuano, arti Čihli-Man- 
džurijos sienos, j Luąnčau, pie
tų link išilgai Pekino-Mukde- 
no geležinkelį. Trisdešimt Čan- 
go aeroplanų bombardavę šau
liai k lianą iš oro.

čangas žudęs 5000 žmonių
Kitos žinios^ gautos iš Japo

nijos konsuljo Mukdene, sako, 
; kad čatlg Tso-linas mūšy su 
(Pekino jėgomis ties šanhai- 
! kuanu netekęs 5(XM) kareivių 
užmuštais ir sužeistais. Mušis 
buvęs visų kruviniausias. Lan
gas siunčiąs dar dvi brigadas 
savo kariuomenei sustiprinti.

Pekinas sako ką kitą
PEKINAS, spalio 9. — Pe>- 

kino armijos štabas oficialiai 
skelbia, kad keturias valandas 

ssusiame mūšy ties šan- 
haikuanu Mandžurijos armija 
buvus sumušta taip, kad jos 
kareiviai, nebegalėdami atsilai
kyti, sugulę aut žemės.

•spalioCLEVELAND, Ohio, 
9.— Vienuose namuose čia ras- 

siulęs Tautų Sąjungai pavesti ta nušautą moteriškę, ir šalia 
Capri salą kaipo vietą pasaulio jos taipjau negyvą, su pašauta 
“inteligentijai” pasilsėti. galva, vyriškį. Eina tardymas.

Šiandie, spalių mėnesio 9 d. 1924 m., sukanka lygiai 
ketveri metai nuo tos dienos, kai lenkų reguliarės ka
riuomenės generolas Želigovskis su tos kariuomenės da
lim, apgavingai pavadinta “gudų ir lietuvių pulkais”, už
kariavo senąją Lietuvos sostinę Vilnių ir daugiaus kaip 
trečdalį Lietuvos teritorijos, sulaužydamas lenkų val
džios pasirašytąją Suvalkuose, spalių 9 d. 1920 m., su
tartį su Lietuva.

Nežiūrint to, kad lenkų valdžia pradžioje mėgino 
išsiginti atsakomybės dėl to plėšikiško žygio; nežiūrint 
to, kad Tautų Sąjunga pripažino Vilniaus užgrobimą 
neteisėtu ir reikalavo, kad generolas Želigovskis išsineš
dintų iš Vilniaus, — Lenkijos seimas ir valdžia vėliaus 
prijungė Vilniaus kraštą prie Lenkijos, ir Santarvės 
Ambasadorių Taryba pernai metais netiesioginiai sank
cionavo tą lenkų plėšimą, palikdama užgrobtąjį kraštą 
Lenkijos sienose.

Per visus šiuos ketverius metus lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte siaučia priespauda ir teroras prieš Jietu- 
vius, gudus ir kitus ne lenkų kilmės gyventojus. Jiį mo
kyklos yra uždarinėjamos; laikraščiai konfiskuojami; 
jų visuomenės veikėjai deportuojami arba grudžiami j 
kalėjimą; buvusios carč valdžios žemės, kurias kitąsyk 

Rusijos carai buvo paveržę valstiečiams, yra dalinamos 
atėjūnams iš tolimų Lenkijos kraštų, kuomet Vilniaus 
krašto biednuomenė kenčia skurdą.

Mes, Chicagos lietuviai, suėję į šį masinį susirinki
mą Šv. Jurgio svetainėje pažymėti šias liūdnas musų tė
vynėj Lietuvai sukaktuves, pareiškiame, jogei mes kartu 
su visais lietuviais, gyvenančiais šiame krašte ir anapus 
vandenyno, keliame griežtą protesto balsą prieš lenkų 
grobimą ir lenkų despotizmą Vilniaus krašte.

Mes pareiškiame, kad Vilniaus kraštas istoriniai, 
etnografiniai ir ekonominiai yra Lietuvos dalis, todėl jo 
atplėšimas nuo Lietuvos daro baisią skriaudą kaip jam, 
taip ir Lietuvai. Mes esame giliai įsitikinę, kad ir Lie
tuvos ir Vilniaus krašto žmonės nepaliaus kovoję tol, 
kol ta skriauda nebus atitaisyta, kol Vilnius nesusijungs 
su Lietuva! Mes tikime, kad ir didžiųjų valstybių nusi
statyme Vilniaus klausimu ankščiaus ar vėliaus turės 
paimti viršų ta viso pasaulio demokratijos pažvalga, 
jogei ne brutalė jėga ir ginklas privalo spręsti žmonių 
likimą, bet — teisė.

Karštai sveikindami vilniečius, kovojančius už sa
vo teises su lenkų despotais,* mes pasižadame moraliai ir 
materialiai remti jų tautines ir kultūrines pastangas.

Pirmininkas S. Kodis.

Masinis Chicagos Lietu
viu susirinkimas turėjo 

didžiausio pasisekimo
Įvykęs vakar, spalio 9 d., Chi

cagos lietuvių masinis mitingas, 
kurį rengė Vilniaus Vadavimo 
Komitetas, paminėjimui liūdnų 
ketverių metų sukaktuvių nuo 
užėmimo Lietuvos sostinės, tu
rėjo nepaprastą pasisekimą. Di
džiulė Šv. Jurgio svet., kurioj 
telpa apie 1100 žmonių, buvo 
pilnutėlė. Visi 'atėjo pakilusiu 
upu išklausyti pranešimų ir pri
imti savo rezoliucijas.

Kalbėtojų buvo daug ir kiek
vienas buvo sutiktas ir palydė
tas ovacijomis. Amerikonų, balt- 
g-udžių ir ukrainiečių atstovai, 
kurie pasižadėjo eiti su lietu
viais išvieno prieš bendrą priešą, 
susilaukė didžiausio pritarimo.

Retai kada tarpe lietuvių pa
sireiškė tokia vienybė ir noras 
bendrai dirbti ir kovoti, kaip 
šiame masiniame susirinkime. 
Partijos rodos pranyko. Kiek
vienas atėjęs jautėsi lietuvis, 
pasiryžęs Lietuvai dirbti ir dėl 
jos labo kovoti. Savo mintis ir 
jausmus, savo nusistatymą ir 
pasiryžimą susirinkusieji pareiš
kė priimtoj rezoliucijoj.

•
Aukos buvo renkamos ir kiek

vienas noriai aukavo kiek išgalė
damas. Surinkta apie 400 dol. 
Tai stambi parama musų sosti
nės vadavime.

Reikia dar pažymėti, kad vie
tos parapijinis choras gražiai 
sudainavo keletą dainelių. Musų 
žinomas dainininkas p. J. Ku
dirka, akompanijuojant P. Po
ciui, sužavėjo publiką savo dai
na.

Smulkesnis aprašymas to 
svarbaus mitingo bus rytoj.
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Kas Dedas Lietuvoj
NAUJAS DARBININKŲ 

LAIKRAŠTIS

Kaunas, 18 rugsėjo, 
darbininkų tarpe 
dalis nemokančių 
bos, kurie namie I 
su savo draugais 1 
kai arba rusiškai.
Kauno ir kitų miestų ir kaimų 
darbininkai kultūros ir apšvie- 
tos žvilgsniu ligi šiol buvo sta
čiai apgailėtinoje padėtyje, ne
žiūrint į tai. kad šiuo metu Lie
tuvoje yra leidžiama labai daug 
laikraščių. Tuo tarpu gi tokių 
laikraščių, kurie gintų darbinin
kų klasės reikalus galima saky
ti, jog kaip ir nebuvo — dėlto 
kad visi dabartiniai Lietuvos 
laikraščiai yra leidžiami klerika
linėje arba tautinėje dvasioje. 
Lietuviškai kalbantieji darbinin
kai tai nors turi savo reikalų 
ginėją savaitraštį — “Socialde
mokratą”, gi kitaip kalantieji 
darbininkai neturėjo nei sąvait- 
raščio.

Tokį svarbų darbininkams 
trukumą jau nuo senai atjautė 
ir tinkamai Įvertino Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Centro 
Komitetas ir nuo kurio laiko dė
jo rimtų pastangų nemokan
tiems lietuvių kalbos.darbinin
kams pradėti leist laikraštį ru
sų kalba. Bet tas jų pasiryži
mas iki šiol negalėjo būti Įvyk
dytas dėl svarbių kliūčių. Gi da
bar /alų gale Socialdemokratų 
Partijos Kauno Miesto komite
tui visos iki šiol buvusios kliū
tys pavyko nlrgalėti ir 17* rug
sėjo išėjo 1 numeris antrojo 
darbininkų laikraščio rusų kal-

Kauno 
randasi žymi

bei dirbtuvėse 
kalbasi lenkiš- 
. Kaip žinia,

boję vardu “Ęabočyj Viestnik” 
(“Darbininkų žinios”) Redakto
rium po laikraštėliu pasirašo V. 
Galinis.

Pažymėtina, kad krikščionių 
dienraštis “Rytas” gaujai pasi
rodžiusį darbininkų laikraštį su
tiko su pašaipa. Gi mes Lietu
vos skurstantieji darbininkai 
naujam savo draugui — “Dar
bininkų žinioms”, nežiūrint į 
tai. kad jis yra leidžiamas rusų 
kalba palinkėsime kuogeriausios 
kloties. Musų darbininkų reika
lai visų yra vienodi — kokia kal
ba mes nekalbėtume.

— Lietuvos darbininkas.

DIDYSAI PENEMUNIS

(Rokiškio apskr.)

Baisi nelaime

m. Dijdž. 
Panemuny įvyko baisi nelaimė, 
šiam miestely tūlas žydas fab
rikantas buvo įtaisęs garinį tar- 
toką lentdms piauti. Pirmą sy
kį bebandant sprogo, katilas i ir 
pem k i us užmušė ant vietos, o 
tris .sunkiai sužeidė, iš . kurių 
du greičiausiai 
las liko numestas 120 pūdų ir 
jam 
kurios 
rotys buvo

STRAIPSNIS 93

Urplati atvirti ir labvai 
p®nviMentL ''

ftlan. skyriuje mm laikas 
nuo taiko gvildensime rsl* 
kėlus (domius badantiems 
motinoms Ir molinoms jau- 
M kOdiklg.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas ryvos 
svarbos ielmynai ir tautai 
fr mes jautiame. kad tai 
yra dalykas. kur| mm tu-

KŪDIKI SVEIKATOS.

KŪDIKI
DEROVėss

UPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

Reikia Reguliariškai Rodavytis su 
Daktaru

Kūdikio viduriavimas yra ženklas 
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiū
rėti. Ekstra atyda ir tinkama prie
žiūra iŠ motinos pusės, daug pada
rys, idant kūdikį peįnešus per šį pa
vojingą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie rim
tų painiavų. Reikia gydytoją šaukti 
net menkiems nuotikiams. Jei, vie
nok gydytojo nėra galimi gauti, ,tai 
butų .patartind neduot maisto per;24 
valandas, duodant tik paprasto van
dens arba miežinio vandens.. Jei po! 
24 valandų kūdikiui pagerėjo, bandyk 
labai silpną mišinį (sakykime, pusę 
paprastos formUloš) ir stiprinkime iki 
miŠinis dtatiks kūdikio amžiui. Pa;! 
prastai ima 10 dienų iki dvejų savai.-' 
čių kol kūdikis atgauna normalę pa
dėtį viduriuose. 'Liga antrą sykį už-1, 
puola gfėičiaii negu pirmą sykį.“ '

Visados 'reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virinio indup laikytį griežta/ šva
rius. Tai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandenį vartojamą mav-1 
stą gaminant reikia išvirinti, ir at
vėsinti bei laikyti gerai uždaromame 
puode — o puodą ir uždangalą reikia 
pirma gerai pavirinti. Sykiu tik tiek 
vandenio išvirk, kiek reikia visos die
nos penėjimams.

NAUJIENOS, CEIcaga, UI.'
Krūtų pienas yra saugiausias pie

nas visados. Jei jo nėįa, tai reikia pa
rinkti maistui švarų, sveiką pieną, 
atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus ir 
.svorio. Jei nesi tikras savo aplinkės, 
gauname pietoe, tai kondensuotas pie-į 
nas suteikia ideališką maistą, dėlto, 
kad yra švarus, vienodas, maistingas, 
lengvai suvirškomas, ir visados gali
ma jį greitai ^paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir ko
šelės ykaip rekomenduoja bile pienei 
formula), tai kondensuotas pienas 
tinkamai vartojamas suteikia visus 
augimui reikalingos elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti.. 
Švarus maistą#, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vąnduo atsigė- 
rimufp tinkanrhs kiekis maisto atatin
kamais tarpais, drauge su ganėtinu 
kiekiu šviežio oro ir saulės yra dide
li žingsniai viduriavimą IsVengti. Mu
sės yra įpikrobų ,ųešiotojos ir’dažnai 
užteršia maistą. Todėl svarbu tuos? 
niekingus tvarinius vaikyti nuo kud^i 
kio ir jo maisto. Neįleiskite musių j 
šlubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka kad 
I motinos negali žindyti kūdikių ir tu- 
ri duoti kitokį maistą. Geras, grynas 
karvės pienas tinkamai sulietas su 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausias su
liejimas parinkto _ pieno h\ geriausio 
cukraus parduodamas po vardu ‘•Boi-; 
den’s Eagle Brand Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos pasiti
kėjo šiam pienui. Penint sulyg nuro- 
dymų, jie yrą arčiausias šalę moti
nos pieno. • v

Skaityk šitus straipsnius kas savai
tę k pridėk ateičiai. * t
■ ' ' ' j ‘Į. Ę".'V 1 r 1 ,*<. :
Ar jus žinote, kad

Lietuvos mpkylojų kongrese (da
lyvavo netik1 Lietuvos mokytojai, 
bet ir mokytojai > iš J’LsIonijos ir 
Latvijos. Ar jus žinote, Kad savai
tė iš savaitės, metui iš motų, Kel
mai* Turkiški cigųretai yra didžiiiu- 
sis užsiganėdinimąs mrlionatHs r?it- 
kytojų visoj šaly. Jus džiaugsitės 
permainę į Turkiškus.

Penktadienis, Sp. 10, 1924
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BORDEN

NFAV YORKCOMPANY
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/ĮLYDYTO J AI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
fteną kūdikiams penėti kafla motinos 

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai
suvirškomas maistas.
Eagle pienas pagamintas iš gryno karvių pfeno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinhno, kurio iie ręikalauja. Per 63
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk mums šitą
paskelbimą ir mes
Kūdikių Knygą ir

THE
BORDEN

jums pasiūgime penėjimo instrukcijas,
kitoklM brangias informacijas, dykai.

BUILDING

NORĖDAMI] 
Įpirkti, parduoti ar mals 
,1 NYTI VISADOS KREIPKITĖS r 
f PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. S

S. L FABIONAS CO.

809 351h SI., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-C 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
* Parduodam Laivakortes. • į 
■"K" i..— ....   "■■■■ ■■■■■ i t r

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

“VADOVAS
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

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

Antrašas: •
1 “VADOVAS”

Hatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, III.

. $2.00 
...  20c

11

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

» Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą: ’

. ofise “Naujienų” namie: 
1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshfield Avė.

«

kovojant/s bob

L

buvo nutraukta galva, 
net ir nesurado. švank- 

nuneštos apie 3(K)

Subatoje, Spalio 11,8 vai. vakare
Įžangos tikietai yra pardavinėjami Litljuanian 

Daily Ncws, 1739 So. Halsted St.

mirs. Mašiiis*

La Follette
Progresystų Kandidatas j Prezidentus kalbės

ARMORY SVETAINĖJE
34 St. ir Wentworth Avė.

o

Q

Taipgi dėl palinksminimo musų svečių 
riausia muzika..

III.................   II

JOHN I. BAGOZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylu vielose T«ism>>ot«. fCgr.aml 
nuo j n A betruktu*, Pmtaro pirkimo ir 
pardavimo Dokume-otim ir IvaboJImo*

7 South bearbom Street 
Telefonai Randolpb 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Ttfofoaaj Canal 1C67.

O
o
o
(1

o
oo

□
' >

o
8

Iš Rokiškio buvo atvykusi 
komisija 
priežasčių, bet iki šiam laikui 
lezultatų nepaskelbė. Nekurie 
spėja, kad tai padaryta iš kerš
to. —Kalno Ąžuolas.

. . . .1ištirti tos ikelaimės

Prakalbos su Paveikslais
Temoje

SAUGOKITĖS NUO NETIKRŲ PRANAŠŲ!
Kviečiame visus ant šių prakalbų, vyrus ir mo

teris ,senus ir jaunus. Taip lygiai, kunigus ir viso
kių pažvalgų vadus, bukite užtikrinti, kad girdėsite 
labai Įdomius dalykus, nes bus darodyta iš Šv. Raš
to: kas yra tie netikri pranašai ir: kaip juos-pažinti. 
Dar bus parodyta ženklai Kristaus čia buvimų. Kas 
tik yra gyvas bukit ant šių prakalbų kurios atsibus:

Pėtnyčioj, 10 d. Spalio, 1924
Pradžia* 7:30 v. v.

NATIONAL HALE
1800-2 So. Racine Avė.

Chicago, Illinois.
KALBĖS S. J. BENECKAS

Įžanga Liuosa. Nėra Kolektos"
Rengia ir kviečia T. S. B. S

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

HEMLOCK 4592:868U • 
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli St. net. kamp. Fanf»worth 1803 Davison A v. kamp. Orleane
DETROIT, MICH

frwo BIG 
STORES

CASH « CREDIT< >

Iškaba Nurodanti Vietų Kur 
Tamstos galite pirkti namams 
reikalingus daiktus be abejones.

Abi Lietuvių Korp. Rakandų 
Krautuves esti aprūpintos su 
šiomis elektros Iškaboms, dėl 
parankamo, kad muši} rėmėjai 
galėtų lengvai atrasti šias Lie
tuvių Krautuves eidami į musų 
Krautuves tikrai PATeMYKIT 
ŠIAS IŠKABAS.

Phone Boulevard 9641
A. K AIRIS

Marinimo ir budavojimo keneralis 
KONTRAKTORIUS
3352 S’o. Halsted St.,

Namai 3356 Lowe Avė.

ATSILANKYTI Į8-NIŲ
METŲ SUKAKTUVIŲ

APVAIKŠCIOJIMĄ 
ir Iškilmingą

Naujai pertaisytos ir išdabintos Rakandų Krautuves
THE POPLES FURNITURE COMPANY 

1922-24-26-28-30-32 So. Halsted St.

SUBATOJE, 11-tą DIENĄ OGTOBER,
Atidarymo Dienoje. — Bus dalinama 

dovanos visiems svečiams dykai.

_ - - -

1924
naudingos

grajis ge-

Pagarsėję Amerikos Išdirbėjai demonstruok daug
žingeidžių dalykų.

Ir dėl norinčių pasipirkti ka nors def namų, už nu
žemintų kainų, Subatoje turėsime 50 extra pardavėjų, 
kurie mandagiai ir skubiai Tamstoms patarnaus?

i 4177-83 Archer Avenue
I Kampas Richmond St.

1922-32 So. Halsted St.
Prie 19th Place

———I” II »MI t ,4.—■! ■■■■■■■ ■ II

A. A. Olis
.„.ADVOKATAS

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

Vakarais į
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
PStnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 0 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius.y Skoli
na Pinigus ant pirmo tnofgičiaus 

lengvomis išlygomis..

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolpb 5584 
Vakaran: 10717 Indiana Are.

Tel.: Pullman 6877

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

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

Vnk. 3223 S. Halsted St., Cbicago 
Tel. Yords 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Utarninko vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 I
Ant Bridgeporto Seredoj nub Į 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. | 
3236 S. Halsted

ltw< Mfv ,w ^ĮMUKSI

Kaito ne 
patarnauju kuo;

ibi i ib. i I c; 11 ing
avis, lie tuviaiY18 VISDGi
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So. Boston, Mass.
Ir vėl “Dzimdzi Drimdzi“

Rugsėjo 24 dieną. Lietuvių 
Svetainėj įvyko antras vakaras 
“Dzimdzi Drimdzi’’. Tapo su
lošta du veikalai: “Lietuvos 
Ubagai“, vieno veiksmo scenos 
vaizdelis iš ubagų gyvenimo Lie
tuvoje ir “Munšainas”, dviejų 
veiksmų scenos vaizdelis su dai
nomis, deklamacijomis ir bale
tu. Lošė artistai iš Lietuvos— 
J. Olšauskas, V. Dineika, J. Di- 
kinis, ir A. Vanagaitis.

Reikia pasakyti, kad šie du 
veikalėliai nekas, neprilygsta 
prie “Jovalo” ir “laisva Lietu
va’’

Negana, kad veikalai buvo 
prastesni, bet dar ir artistai 
prasčiau lošė; da su nudavimu 
kai sau žinai, bet kalbėjo negar
siai ir neaiškiai, taip kad sėdint 
ir netoli pagrindų, o labai sunku 
buvo girdėti ir suprasti ką lošė
jai kalba; kuone pusė vakaro 
taip ir norėjosi šaukt: “gar
siau! garsiau!” Negana to, 
publikos prisirinko grusVnai 
pilna svetainė ir turbūt daug 
buvo tokių, kurie retai arba ir | 
visai niekad neina ant jokių per
statymų, nė ant “muvis“, todėl 
nemokėjo užsilaikyt ramiai, kuo
ne visą vakarą tęsėsi kušdėjima- 
sis, kalbėjimasis, ir perdaug— 
be reikalo juokimasis, taip kad 
lig tyčia, kada lošėjai negarsiai 
ir ne aiškiai kalba, tai dar ir pa
ti publika su savo neramiu užsi 
laikymu daug pakenkė. Ir vaikų 
taipgi buvo perdag; jie žinoma, 
ir savo dalį “ramaus užsilaiky
mo’’ atliko. Tai tiek iš blogos 
pusės. O iš gerosios, tai veikalė
liai kad ir ne koki, bet visgi iš 
dalies ideališki. “Ubagai” paro
do kaip Lietuvoj ubagai yra iš
dykę, net ir ištvirkę, o kiti jauni 
ir sveiki tingi dirbti, tai uba
gauja. •

O “Munšainas” da geriau at
vaizdina kokią blėdį neša žmo
nėms., kurie jį daro ir geria, ir 
kaip galų gale tokie žmonės bai
gia savo nedorų gyvenimą su 
sumišytu protu, o po mirties 
tenka velniams. Ir todėl, kurie 
ir kurios gerai tėmija ir sekė 
lošėjus, tai gal vienas kitas ir 
pames taip daręs gėręs tą vel
nio pramanytą raugą “munšai- 
ną“; tąsyk lošėjai bus atsiekę 
savo tikslo.—J. P. Raulinaitis.

yra maža kolonija ir mažai 
yra kas rašyti apie jos veiki
mą. Betgi pasigarsinti “‘lietu
viškam svietui Amerikoje,? kad 
ir mes egzistuojam “šioje aša
rų pakalnėje’’, tai visgi nors
ir retkarčiais galima butų ir 
galima butų šį bei tų surasti 
apie ką parašyti, o ypač į Nau
jienas, nes čia jas daug skaito.

t

Aš manau, vargu kur su
rastum kitą tokį miestelį, kaip 
De Kalb, kuriame lietuviai tu
rėtų tiek daug automobilių. Čia 
turi automobilius nusipirkę ne 
tik gerai pasiturintys arba ge
rai uždirbantys žmonės, bet 
taipgi neatsilieka ir gerai atsi
žymėję “pijokai.” Ne vien tie 
turi automobilius, kurie dirba
ir parduoda (jus žinot ką), bet
i'į... ■■Lmiiią^ĮĮ ■ . ..—i..—

ir tie, kurie perka ir naikina 
irgi neatsilieka. Tik bėda su 
pastaraisiais, kad Visuomenė 
dėl jų persiaurus vieškelius pa
darė. O jei jau nebuvo galima 
vieškelių platesnių padaryti, 
tai jau ravus arba griovęs tik 
turėjo sulyginti, nes kol kas 
dar jie yra jais neįpratę važi
nėti, o tankiai prisieina.

Na, o kaip su koziminkais? 
Gal manot, kad jie visai nėra 
moderniški? Jie irgi yra savi
ninkais automobilių. “Gerina 
būvį“ netik dienomis, bet ir 
naktimis. Tik gaila, kad jų 
laikas labai aprubežiuotas, tai 
mažai laiko turi važinėtis au
tomobiliais.

šiaip visas veikimas eina 
visai pamažu. Kai kada, labai 
retai vietines davatkos kad ir 
surengia ką tai , tie jų paren
gimai, galima sakyt, buna ne
gyvi, nes jaunimas, turėdami 
automobilius, didina Kockefe- 
leiio turtus. —Aure Jisai.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtipa saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

--------------------------------J

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

De Kalb, III.
Skaitant lietuvių laikraščius, 

ypač korespondencijas, tankiau
sia tenka patemyti nusiskundi
mų, girdi, iš musų miestelio 
arba kolonijos labai retai ar
ba visai nematyt laikraščiuose 
jokias žinutes.

Jeigu jau skirti dovaną už 
neveiklumą arba tingėjimą ra
šyti, tai, žinoma, De Kalbie- 
čiai turėtų pilną teisę prie lai
mėjimo pirmos dovanos, lies 
iš musų miestelio per pasta
ruosius keletą metų sunku bu
vo surasti ir su žiburiu nors 
ir mažiausią žinutę. Gal tie, 
kurie galėtų ką parašyti, bet 
tingi, bandys pasiteisinti, kad 
čia permaža lietuvių kolonija 
ir nėra ką tokio rašyti. Para
šyti iš lietuvių gyvenimo butų 
medžiagos, jeigu tik butų ga
lima tinginys kokiuo nors bu- 
du pašalinti. Tiesa, kad čia

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Obelio kainomis visiems* 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvraukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Ravmarket 101R Haymarkat 4251

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

A. & P.CONSTRUCriON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584 

l-r- '

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

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

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

' MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

v

i

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

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

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

Jkia y
'uodu

patarimus mote
rim® ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 8181 
M. Woitkewlca 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

DR. SERNER, 0.0.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 1(1 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

^DR. HERZMAN^I
—I.Š RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

1
 Dienomis: Catal 

DmZosro1

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—rlO A. M. ir po 8 vai. rak.

Aš Pripažįstu Tą!
“Turiu rūkyti. Negaliu be cigare
tę būti ir HELMARS randu pato
gumą ir smagumą atsakantį troš
kimui Turkiško tabako ir jaučiu 
patenkintas ir laimingas.”

Nėra geresnio tabako cigaretams 
už Turkišką Tabaką ir HELMAR 
Turkiški Cigaretai susideda tik 
iš gryno Turkiško Tabako. Jei da
bar rūkote cigaretus maišyto ta
bako, tai džiaugsitės permaina į 
Turkišką.

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

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškvj cigaretų pasauly.

BOAES oClOcrZO
•' J/.

i;’

“ Tavo Pareiga Jais Rūpintis. '■=
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti I Kuomet jų vidu

riai' užkietėja, jie nežino kas Jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekviena dieną. Ir Jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugą. 
Kūdikiai mėgsta Ji. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bunka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradonre mineralines sierines yanas, 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 Įtampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. 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

[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 pomirtinią. Pašalpą išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imanti nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Ti- 
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 kreipkitis šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y..... ... J1

Daininiku ir Muzikantų
Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
Dainy ir Muzikos veikalai:

ĖGLĖ ŽALČIŲ KARALIENS, Opera, vienintelis lie
tuvių gražiausis Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs is 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 ....   1.50

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina..........25
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina ................................. 30

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

SAN
327 E. Street, Boston, 27, Mass

Palengvins . akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

! svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati- 

. taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. SpecialC 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 173netai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

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 ęyte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

V-......... ............ —................. z
>■ i

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

AR JUS KENČIATE NUO

Akiy, Ausy, 
Nosies arba

Gerklės

. LIGŲ ,
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. Barter, M. D.
120 So. State St.

Valandos nuo 9 iki 5. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurią vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th, St. Chicago, III. 
r - ■- <■■■

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

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

! nuo 5:30 iki 7:30 vakare

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. vakareL.......... ........... ........ . ■ ■v

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westėm Avė
Tel . Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

V—-............... ■—■■■....  — , ■■■/

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexe1 9191

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

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

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

' ......M

Dr. Benedict Aron 
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 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 V-1 II .......... ...... ... >

T

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

Optomotriit
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2025

--------- --- L

f

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

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

Dr. J. W. Bcaudette

■Ji,« i'k
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Užsimokėjimo kaina:
ĮChicagoje — paštu:

Metams .......................   $8.00
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Dviem mėnesiam  ............—. 1.50
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Savaitei .....................— —  18c
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Metams................—....... — $7.00
Pusei metų   ..........  8.50
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglijos darbininkų vab 
džia vakar nutarė paleisti 
parlamentą ir šio mėnesio 
29 d. pravesti naujus visuo
tinus rinkimus.

Tą žingsnį ji padarė po to, 
kai buržuazinė parlamento 
dauguma išreiškė nepasitikė 
jimą valdžiai, priimdama li
beralų įnešimą paskirti ko
misiją ištyrimui, delko ge- 
neralis prokuroras sustab
dė komunistų laikraščio re
daktoriaus, Jamesto Cam- 
bell’o, bylą. . Konservato- 
riai> šitame balsavime ėjo iš
vien su liberalais, ir ačiū 
tam susidarė 359 opozicijos 
balsai prieš 198, rėmusius 
valdžią.

tas galėjo patirti apie Dar
bo Partijos pažvalgą į ko
munistus iš nutarimi| kon
ferencijos, kurią dabar lai
ko Darbo Partija. Ši, kaip 
žinia, nutarė nepriimti ne 
tiktai komunistų partijos į 
Darbo Partiją, bet ir atski
rų komunistų.

Tas incidentas su redak
toriaus CampbelFo byla tę- 
čiaus bus puikus argumen
tas socialistaihs ginčuose su 
komunistais. Tik' pagalvo
kite: socialistinė Anglijos 
valdžia ne tiktai leidžia ko
munistams legaliai veikti, 
bet ir nepersekioja jų, kuo
met jie.yiešai kursto karei
vius ir jurininkus prie maiš
to! O žiūrėkite, kaip elgia
si Rusijos sovietų valdžia, 
kurią komunistai kelia į pa
danges: visos socialistų or
ganizacijos tenai uždraus
tos, visi socialistų laikraš
čiai sunaikinti, visi socialis
tų vadai ištremti arba su
grusti į kalėjimus. Gruzi
joje gi, kurią valdo bolševi
kai, socialistai yra šaudomi 
vien tiktai ųž tai, 'kad pri
klauso partijai!

Viso pasaulio darbininkai 
dabar turi progą palyginti 
socialisto MacDonaldo val
džios metodus su balševikiš- 
kos sovietų valdžios meto
dais. V ?

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU PADĖTIS
(ši straipsnį parašė gerai mums žinomas stambus A ilniaus lietuvių veikėjas kurio vardą te* 
čiaus dėl ypatingų sąlygų Vilniaus krašte mes negalime skelbti. Redakcija.)

Rašo Vilnietis j ir provincijos gyventojų atsto
vai,

Šiemet L. Komitete' yra 10 na
trių, iš jų 4 kunigai ir 6 pasau- 
‘ liečiai. Yra lygiai kairiųjų ir de
šiniųjų; kairiųjų tarpe ir du so
cialdemokratu. Einamus reika
lus atlieka Komiteto prezidiu-

“Nauj ienose” buvo atspaus
dinta keletas korespondencijų ir 
laišką iš Vilniaus. Tų kores
pondencijų autorius daug kame 
visai klaidingai nušviečia Vil
niaus krašto lietuvių gyvenimą; 
aiškiai matyt, kad jis pats vi
suomenės darbe nedalyfauja, 
nuo jo, kaip kiškis, bėga, o ima
si kritikuoti visus, išskyrus, ži
noma, save. Polemizuoti su to
kiu rašytoju nėra prasmės, ir 
neįdomu butų ^Amerikos lietu
viams. Naudodamos šia proga, 
aš geriau suteiksiu bent kiek 
žinių apie.Vilniaus krašto lietu
vių padėtį, vaduodamoš vien tik

.---- ?------------”^7—nizaciją, eina caro valdžios pėdo
mis.

. Mokesčiai labai dideli, visi 
miesto išdirbiniai brangų^, o že
mės ūkio produktai pigus. Vals
tiečiai turi tik po mažus sklype
lius žemės, po 2—5 dešimtines, 
rečiau po 10; o jei kas turi 20 
dešimtinių, tai jau skaitosi pasi
turinčiu ūkininku, žemės blo
gos, į pietus nuo Vilniaus dau
giausiai smiltynai. Prieš karą 
valstiečiai, nebegalėdami išgy
venti iš ž. ūkio, važiuodavo inde 
niop uždarbiauti į Rusijos mies
tus, kad sutaupius bent kiek 
skatiko ir pavasarį vėl grįžus į

das, mokytojai ir prieglaudų 
vedėjai silpnai apmokami, nė 
vieno padėtis netikra, kai kurie 
jau pradeda net įgyti apatiją 
prie darbo ir rengiasi bėgti anon 
pusėn.. *

Vilniečių organizacijos ir 
įstaigos

Lietuvių draugijų Vilniuje ir- 
Švenčionyse yra dešimtįs. Švie
timo draugijos turi savo skyrius 
ir provincijoj. Del stokos inteli
gentų ir lėšų kai kurios Draugi
jos visai silpnai gyvuoja. Prie 
tokių reikia priskaityti ir gar
sioj praeities Lietuvių Mokslo

mas iš 4 asmenų. Bendri visų 
Komiteto narių posėdžiai esti 
sulig reikalo— vieną, du tris 
kartus į menesį. Laik. Komite
to uždaviniu yra: atstovauti 
Vilniaus krašto lietuviams, pa
laikyti ryšius su lietuvių visuo
mene čia ir Amerikoje, gauti iš 
visuomenės aukų, aprūpinti lė
šomis labdarybės' ir švietimo 
draugijas! ir įstaigas, ginti lietu
vius nuo įvairių persekiojimų ir 
skriaudų, šelpti politinius kali
nius. Mažiausia Laik. Komitetas 
išleidžia savo išsilaikymui; vi
sam kam su butu ir raštine jis 
išleidžia ne daugiau, kaip 260 
lenkų auksinų mėnesiui arba 50

tie kaliniai visai mažai tegalėjo 
susilaukti.

Vilniečiams reikia pagelbos
Kaip toj srityje, taip ir visa

me kame dėl lėšų trukumo yra 
akurdas. Darome visas pastan
gas, kad tą skurdą sumažinus, 
bet ką gi daug padarysi, kad iš 
laisvųjų lietuvių mažai teturime 
moralės ir materialės paramos, 
nors kuomet j juos- šaukiamės! 
Užimti kalbomis apie atvadavi
mą ir ginklų žvanginimu, mažai 
tekreipia ' domės į musų balsą. 
Atvaduotoj ai turėtų neužmiršti 
patarlės: “Kol saulutė patekės, 
rasa akis išes!” —Vilnietis.

P. S. Geistina, kad ir kiti 
Amerikos laikraščiai šį straipsnį 
atsispausdintų.

Vyrų Vilnoniai Siutai

Nėra jokios abejonės, kad 
konservatoriai ir liberalai 
panaudojo prieš valdžią tcę 
komunisto bylos klausimą 
dėlto, kad jie neturėjo drą
sos stoti su MacDonaldo ka
binetu į kovą dėl kokio nors 
svarbaus politikos reikalo.

Ta byla yra menkniekis. 
Komunistų laikraščio redak
torius, tiesa, dėjo straips
nius, kurstančius kariuome
nę »ir laivyną neklausyti 
vyriausybės, — kas yra taip 
Anglijos, kaip ir kiekvieno
je kitoje šalyje, kriminalis 
nusidėjimas. Bet darbiečių 
valdžia atrado, kad išmin- 
tingiaus bus nepaisyti to 
laikraščio išsišokimo, negu 
daryti “kankinį” iš jo redak
toriaus.

Ir liberalų ir konservato
rių vadai supranta gerai, 
kad toks valdžios nusistaty
mas nėra niekam pavojin
gas ; vienok tinkamesnės 
progos užatakuoti valdžią 
jie neturi, todėl ir pasiryžo 
iškelti jai apkaltinimą, kad 
ji, vadovaudamasi “parti
niais” išrokavimais, įsikišu
si į teismo reikalus.

Šis buržuazinių partijų 
kaltinimas nesuklaįdins An
glijos piliečių. Jie perdaug 
gerai žino, kad darbiečiai, o 
ypatingai jos vadas, Mac- 
Donaldas, nėra jokie komu
nistų draugai. Jeigu kam 
tatai dat nebuvo aišku, tai

' Pirmutinė socialistų val
džia Anglijoje buvo sudary
ta apie pabaigą šių metų 
sausio mėnesio, kuomet, 
;uoj po rinkimų parlamen
tas išreiškė nepasitikėjimą 
konservatoriaus Baldwino 
kabinetui. Taigi ji išgyve
no truputį dauginus, kaip 8 
mėnesius.

Jos padėtis visą laiką bu
vo labai kebli, kadangi ji tu
rėjo tiktai 191 atstovą iŠ 615 
parlamento narių. Kiekvie
ną valandą ją galėjo nuvers
ti vienais tiktai savo balsais 
konservatoriai, ir jai pasise
gė iki šiol atsilaikyti tiktai 
dėlto, kad dažniausia ją pa
remdavo liberalai.

Aiškus dalykas, kad šito
kioje padėtyje MacDonaldo 
kabinetas negalėjo nė galvo
ti apie socialistinių refor
mų'vyk inimą. Jam teko net 
atidėti į šalį daugelį suma
nymų, kurie nėra priešingi 
kapitalizmo tvarkos pama
tams, kaip, pav. apkrovimas 
kapitalo stambiu vienkarti
niu mokesniu valstybės sko
lų apmokėjimui, s

Vienok/nežiūrint tų.kliū
čių, Darbo Partijos valdžia 
per aštuonis mėnesius' savo 
gyvenimo atliko daugiaus 
viso krašto ir ypač neturtin
gųjų klasių labui, negu pir- 
mesniosios valdžios atlikda
vo per dešimtmečius. Ji pa
siekė maisto produktų nupi
ginamo, panaikindama mui
tus arbatai, kavai, cukrui ir 
panašiems masinio vartoji
mo daiktams; ji išplėtė be
darbių šelpimą; pradėjo vy
kinti milžinišką pigių namų 
statymo programą; sumaži
no karo išlaidas biudžete.

Stambiausieji MacDonaldo 
valdžios nuopelnai tečiaus 
yra užsienių politikoje. Ji 
pripažino Rusijos valdžią, 
tuo budu prirengdama dirvą 
pašalinimui nesutikimų tar
pe tų dviejų-šalių. Ji atstei- 
gė draugiškus santikius su

faktais.

Kiek yra lietuvių Vilniaus 
krašte

Lietuvių Vilniaus krašte yra 
gana daug. Kiek yra tekalban
čių lietuviškai, sunku pasakyti 
Lenkų oficialinėj statistikoj pa
žymėta, kad lietuvių rasta tiktai 
87 tūkstančiai. Ta statistika 
yra, žinoma, visai neteisinga, ją 
griežtai sukritikavo ir kai kurie 
lenkų mokslininkai. Joje, pav. 
neparodyta nė vieno gudo katali 
ko, kada tuo tarpu Varšuvos 
Seime yra net keturi katalikai 
gudai atstovai (kiti septyni pra 
voslavąi).' Išrinkimui vieno at
stovo reikėjo nje mažiau 50 tūks
tančių rinkikų. Lietuviai,, kaip 
žinoma, rinkimuose i Varšuvos 
Seimą nedalyvavo, bet iš to, 
kaip tapo sumažintas statistikoj 
gudų skaičius, galima- spręsti, 
kad lietuvių skaičius sumažintas 
bent 10 kart.

Tiesa, Vilniuje ir netoli nuo 
Vilniaus žmonės labai sulenkėję, 
bet pavažiavus bent 20 kilm. 
į bet kurią pusę nuo Vilniaus, 
visiir rasi lietuvių sodiečių. Di
desnieji miesteliai daugiausiai 
žydų apgyventi ir visai nutautu
sių lietuvių. Toliau į rytus ir 
pietų rytus gyventojų dauguma 
gudai, katalikai ir pravoslavai. 
Visuose dvaruose ir dvareliuose 
gyvena, žinoma, lenkai, arba su
lenkėję lietuviai. Pačiame Vil
niuje arti pusės gyventojų yra 
žydai, labai daug dabar yra ir 
lenkų, privažiavusių iš visos 
Lenkijos kraštų: Lietuvių Vil
niuje yra gana daug, bet dėl 
menko tautinio susipratimo ir 
politiniai ekonominio slėgimo, 
nedidelis lietuvių skaičius, (ne
daugiau keturių tūkstančių) iš
drįstų atvirai užsirašyti lietu
viais.

Ekonominė padėtis
Vilniaus krašto lietuvių eko

nominė padėtis yra daug bloges
nė, negu buVo prieš karą. Šis 
kraštas daugiausia nukentėjo 
dėl 1/aro ir įvairių valdovų. Apie 
jokius pagerinimus nieks nesi
rūpina, žemės reformos gyveni
mai! nevyikdo. Lenkų dvarų, ži
noma, valdžia neliečia; jeigu da
lina buvusius-caro valdžios arba 
svetimtaučių dvarus, tai žemes 
duoda tiktai atėjūnams len
kams, daro taip vadinamą kolo-

i

Franci j a ir tuo padėjo Fran- 
cijos demokratijai nuversti 
nacionalistus. ' Ji įvykino 
susitarimą tarpe Franci- 
jos ir Vokietijos ir atidarė 
kelią taikos atsteigimui vi
soje Europoje.

Nuo to laiko, kai Angli
jos socialistai paėmė valdžią 
į sąvo rankas, visoje Euro
poje. ėmė sparčiai augti de
mokratijos ir taikos jėgos, 
imdamos viršų ant milita- 
rizmo ir nacionalizmo. Rei
kia tikėtis, kad po naujų 
rinkimų MacDonaldas ‘su
grįš dar stipresnis vadovau
ti savo krašto ir kitų šalių 
darbo žmonėms kovoje už 
geresnę pasaulio ateitį.

savo ūkį. Bet dabar keliai į vi
sus puses uždaryti. Lenkijos 
miestuose darbo nerasi, savo 

• krašte didesnių pabrikų nėra 
arba jie suardyti. Į valdžios 
įstaigas, kaip štai prie gelžke- 
lių, lietuvių nepriima, į Ameri
ką važiuoti mažai kas tegali.

žemas kultūros stovis
Esant tokioms sunkioms eko

nominėms sąlygoms, žinoma, ir 
kultūrinis gyventojų >tovis yra 
labai dar žemas. Liaudis Vil
niaus krašte yra labai atsilikusi 
nuo kitų lietuvių, beįit keliolika, 
jeigu ne keliomis dešimtimis 
metų. Tame ir gludi svarbiau
sioji priežastis, kad šis kraštas 
tapo jėga atskirtas nuo bendro
sios^ tėvynės. Dar ir šiandie 
bene dauguma sulenkėjusios ar 
sugudėjusios liaudies nemoka 
atskirti tikybos nuo tautybės, 
tuo labiau nemoika politiniai 
orjentuotis.

. Tautinis susipratimas tebe
kalbančios lietuviškai liaudies 
yra dar menkas,- bet pastaruoju 
laiku žymiai nužengė pirmyn. 
Valstiečiai pradėjo atjausti rei
kalą leisti savo vaikus į moks
lą; atsiradus gi sodžiuje mokslą 
einančio jaunimo, prasidėjo tau
tinis judėjimas. Lietuvių laik
raščių skaitytojų skaičius sie
kia jau kelių tūkstančių, nežiū
rint įvairių klinčių, laikraščių 
konfiskavimo ir jų uždarymo.

Lietuvių mokyklos

Trijose lietuvių vidurinėse 
mokyklose (Vilniaus ir Švenčio
nių gimnazijoje, Vilniaus mo
kytojų seminarijoj) y/a jau su 
viršum tūkstantis vaikų; pra
dinės lietuvių mokyklos (kurių 
yra apie 200) pilnos vaikų. Mo
kyklų yra, žinoma, per maža ir 
jose dėl stokos inteligentų ir 
ant greitųjų prirengtų liaudies 
mokytojų, yra daug trukumų. 
Kaip žinoma, daug inteligentų 
lenkų valdžia ištrėmė, daug kar
jeristų ir patys išvažiavo. Nau
jų, jaunų inteligentų su aukštes
niu mokslu negreit dar turėsi
me, nes lyg šioliai baigusių lie
tuvių gimnazijas į lenkų univer
sitetus nepriimdavo; gal tik 
šiais metais priims keletą lais
vais klausytojais, kurie kitais 
jnetais turės išlaikyti kvotimus 
lenkų valstybinių ‘gimnazijų 
programa.

Gimnazijos moksleivių tarpe 
yra nemažai gabių ir prasilavi
nusių mergaičių ir berniokų. 
Turi jie savo nepartyvę organi
zaciją “Mildą”, kurioje, vado
vaujant vienam-kitam mokyto
jui, lavinasi rašyme įvairių lie
tuviškų veikalėlių, muzikoj, 
dainavime ir paišyme.
/ Moksleivių dauguma yra vi
sai neturtingų tėvų vaikai arba 
našlaičiai. Tokie gyvena prie
glaudose ir bendrabučiuose. De- 
liai stokos lėšų jų išlaikymas 
yra, žinoma, labai blogas; deliai 
tos pačios priežasties daug bied- 
nų vaikų ir visai negali mokytis, 
nes vęltąi 'į bendrabučius visai 
mĄžaiį tegalima priihjti. Leiįkų 
valdžia, nors ima iš gyventojų 
didelius mokesčius, •> lietuvių 
švietimo ir šelpimo reikalams 
neduoda nė skatiko. Viskas rei-, 
kia išlaikyti visuomenes auko
mis, tų aukų gi teįplaukia labai 
nedaug. Visur aplinkui skur-

Draugiją su d-ru .1. Basanavi
čium priešakyje.' Pasilikus Vil
niuje labai nedaug mokslo žmo
nių, ta draugija^mažai gyvybės 
terodo, mažai kak tesinaudoja ir 
labai turtingu tos draugijos 
knygynu, ir muzejum. •

Daugiau gyvumo turi dvi lie
tuvių švietimu dr-ji: Vilniaus 
“Rytas”, kuris išlaiko apie 100 
pradinių mokyklų Vilniaus, Ly
dos, Gardino ir Seinų apskrity
se; ir visai nepriklausoma nuo 
Vilniaus “Ryto” Švenčionių 
švietimo draugija “Rytas”, kuri 
išlaiko Švenčionių gimnaziją ir 
apie 100 pradinių mokyklų Šven
čionių apskrityje, /švietimo 
draugijose, ypač Vilniaus “Ry
te”, daugiau įtakos turi kuni
gai, bet dalyvauja jose iy pasau
liniai pažangieji inteligentai; 
aplinkybės verčia visus dirbti 
išvien. Formaliai nuo Vilniaus 
“Ryto” priklauso Vilniaus gim
nazija ir Mokytojų Seminarija, 
bet ištiktųjų tos mokyklos turi 
pilną autonomiją.

Nemažai turi darbo, bet dabar 
tiktai Vilniuje, “Lietuvių drau
gija nukentėjusiems dėl karo 
šelpti”. Ta draugija karo laiku 
yra; atlikusi labai didelį darbą, 
turėjo savo skyrius tremtiniams 
ir našlaičiams šelpti visoj Lie
tuvoj ir net Rusijoj, užtat jos 
valdyba sulig tradicijos dar ir 
dabar tebesivadina Centro Ko
mitetu. Tos draugijos valdyba 
pernai buvo išnaujo perrinkta. 
Joje yra keturi kunigai ir keturi 
pasauliniai inteligentai; pirmi
ninku skaitosi d-ras J. Basaną- 
čius. ši draugija išlaiko septy
nias prieglaudas našlaičiams (jų 
yra arti 400) ir du bendrabučiu 
neturtingiems moksleiviams (jų 
yra apie 200).

Gana žymi lietuvių draugija 
Vilniuje yra Lietuvių Sanitari
nės Pagelbos Draugija”. Ji išsi
laiko be jokios pagalbos iš vi
suomenės, turi labdaringą pobū
dį ir tikslą, bet neturėdama iš 
niekur jokių subsidijų, negali 
užsiimti vien tik labdarybe. Savo 
didelėj ligoninėj, kurioj darbuo
jasi 14 gydytojų, ji priima visų 
tautų ligonius ųž apmokėjimą; 
kartais net turi ir šiek tiek pel
no, bet jį suvartoja neturtingų 
ligonių gydymui pigiai arba vi
sai veltui. Iš kitų draugijų 
bent kiek dar gyvumo rodo Vil
niaus lietuvių kiiubas, kur suei
na pasikalbėjimui ir pasilinks
minimui Vilniaus lietuviai, ret
karčiais ir svečiai iš provincijos.

Vilniaus Lietuvių Komitetas
Centrinė lietuvių organizacija 

Vilniaus krašte yra tai Laikina
sis Vilniaus Lietuvių Komitetas, 
kuris vaidina lietuvių atstovy
bes rolę ir turi tam pilfią mora
lę teisę, visų kaipo tokia 
yra pripažinta, išskyrus vieną- 
kitą asmenį kuriam visai neru
pi visuomenės čterbaą.- -Rinki- 
mai į tą Kojnitetą' nėra, žino
ma, tobu|i; yra jie tokie, kokie 
musų gyvenimo sąlygose, yra ga
limi. Oficialiai Komitetą 
renka viešas Vilniaus lietuvių 
susirinkimas, bet T kandidatai i 
Komitetą yrą dabar (nuo perei
ti i metų) renkami viešuose di
desniuose suvažiavimuose ir 
svarbesniųjų draugi.!u atstovų 
susirinkimuose. Tokiu budu L. 
Komiteto rinkimuose dalyvauja

dolerių.
Toki yra bendrais bruožais 

nupiešta Vilniaus krašto lietu
vių ekonominė' ir kultūriniai 
tautinė padėtis. Politinė padė
tis visiems turėtų būti žinoma; 
apie ją tarsiu tik keletą žodžių. 

l z • ' '
Kova su lenkų priespauda

Gal kam atrodyti, kad politi
nė padėtis po lenkų valdžia vi
sai nėra bloga; turime gi savo 
lietuviškas mokyklas, draugijas, 
laikraščius. Tiesa, turime, bet 
kiek tai reikėjo lietuvių veikė- 
janjs dėti pastangų ir energijos, 
kad išlaikius visas tas įstaigas 
nuo sulikvidavimo, —r sunku bu
tų ir aprašyti. Jeigu ne laiki
nojo Vilniaus Lietuvių Komite
to ir lietuvių spaudos nuolat ke
liamas balsas dėl įvairių daro
mų skriaudų lietuvių įstaigoms 
ir atskiriems veikėjams, tai 
šiandie lietuviai Vilniaus krašte 
vargiai turėtų bent vieną lietu
višką mokyklą arba įstaigą, var
giai bebūtų neištremti iš Vil
niaus ir bent keletas likusiųjų 
inteligentų.

Nuolat yra daromi įvairus 
žingsniai atremti lenkų prie
spaudą. Raštu ir žodžiu infor
muojama aukštesnioji Varšuvos 
valdžia, veikiama per kaires
niuosius Varšuvos Seimo atsto
vus, palaikomas kontaktas su 
Lenkijos kitataučių atstovais, 
per spaudą informuojama ąpie 
viską plačioji visuomenė;1 Laik. 
Komitetas nuolat rašo įvairius 
memorialus, protestus, pareiški
mus. Lenkijos valdžia ir Sei
mas negali nesiskaityti su vie
šąja Europos ir Amerikos nuo
mone. Lenkija gi yra davusi 
pasižadėjimus T. Sąjungai ne
kliudyti savo svetimtaučiams 
tautiniai-kulturinio plėtojimosi.

Iš to viso yra aišku, kaip Vil
niaus krašto lietuviams yra 
svarbu turėti iš visų laisvųjų 
lietuvių materialę ir moralę pa
ramą. Visa lietuvių visuomenė 
ir spauda labiau turėtų reaguo
ti į musų iškeliamus reikalus ir 
skriaudas, kurių ir šiandien yra 
ne maža; rašoma apie tai musų 
spaudoj, bet į visa tai mažai te
kreipiami# domės. Laikas butų 
visiems suprasti, kad joks išori
nis atvadavimas nėra dabai- ga
limas nekreipiant domės į Vil
niaus krašto gyventojų padėtį, 
norus ir jų nusistatymą.

Atsirado ir Amerikoj svajoto
jų, kurie mano, kad Vilnių taip- 
pat yra lengva atvaduoti, kaip 
Klaipėdą: užteks įkurti Ameri
koj .keletą^ atvadavimo komite
tų, pasiųsti aukų Kaunan ir 
Vilnius bus atvaduotas. Daug 
butų naudingiau, kad visi tie, 
kuriems taip labai parupo Vil
nius, kurtų komitetus Vilniaus 
krašto neturtingų lietuvių švie
timui ir politinių kalinių šelpi
mui. Lietuvių politinių kalinių 
Vilniaus,x Gardino, Baltstogės ir 
Švenčionių kalėjimuose yra arti 
80 žmonių. Apie 40 žmonių 
Gardine sėdi dar nuo 1922 metų 
be. jokio teismo. Visi kaliniai 
po areštavimo laikinuose kalėji
muose policijos įstaigose yra 
žvėriškai mušami. Keletas ka
linių jau mirė, daug sejga. Apie 
tai b.uyo ras v ta muši; spaudoj 
ir įvairiuose pareiškimuose, ta
čiau bent materialės pagalbos

1Q95
^^^^Boiselio iš- 

dirbystėj
Neaprubežiuotas pasirinkimas vertes 
iki $40, garantuoti vilnoniai siutai. 
Yra orderiai kenseliuoti vartotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus ir gražus modeliai, vvorsteds, ser
gės, tweeds, ir t. t. Taipgi 2 kelnių 
siutai už $19.95. Vilnoniai, Ulster ir 
Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
anksti. '

\ Ateikite tiesiai į musų didelį • 
olselio isdirbystę

W & <3®.
iVrtOUSALĮ' Eit. įJUii
• ' Smith Bldg.

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

Eu®ai sustoja prie durių.
Atdara kasdien iki 6 

Atdflra seredos ir subdtos 
vakarais iki 9.'

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

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. .Mu;sų
siuvėjas kalba lietuviškai.

Ar jus žinote, kad
Liepos mėnesy. 60 Lietuvos slu- 

denlt.r turėjo 2 savaites ekskursijų 
iš Mariampolės j Žemaitija. Paimi 
gų, Klaipėdą ir algai. Ar jus žino
te, kad nepalyginamas gerumas 
!<ll>% gryno Turkiško tabako ran 
dasi Heimar Turkiškuose Cigare 
tuose, rūkytojai yra užganėdinti 
verte cigarety Band’kil pennai- 
njti i turkiškus, jus busit užga
nėdintas, kaip ir kiti, kad yra.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Goveda užmušė gal 
nekaltą negrą

Negras liko užmuštas gatvėje,' 
buk už užkabinimą dviejų 

mergaičių.

La Follette belaukiant
Chicagos darbininkai rengiasi 

ji iškilmingai pasitikti.

Rytoj į Chicagą atvyksta visų 
pažangiųjų sriovių kandidatas į 
šalies prezidentus — senatorius 
Robert M. La Follette. Atvyksta 
jis pasakyti Chicagos darbinin
kams labai svarb ą prakalbą. 
Chicagos gi darbu inkai rengiasi 
pasitikti savo Vanū datą labai 
iškilmingai. Didelės r nios,pasi
tiks jį stoty iš kur ii palydės į 
Morrison hoteli, kur y ra progre
syvių kampanijos raštinė. Per 
visa diena bus laikomos konfe
rencijos ir pakiliai.

Vakare gi kandidatas kalbės 
Armory svetainėje prie 34 ir 
i; Wentworth gatvių (ten kur 
keletą metų atgal lietuviai laikė 
protestą prieš Želigovskį), Pra
džia 8 vai. vak Nors svetainėn 
gali tilptį apie 10,000 ^mobtų, 
bet ji, tikiniąsi, bus pilnai už
pildyta. Todėl tapo parūpinta 
vieta gretimam darže, kur galės 
sutilpti tie, kurie negalės tilpti 
svetainėn. Daržą^irgi bus girdi
ma visa prakalba. Be to La- 
Follette kalba bus. perduota ir 
per radio.

Kadangi dėsėtk&i tūkstančių 
žmonių norį užgirsti La Follet
te, tai norint patekti svetainėn, 
reikia apsirūpi ritinti kietais iškal- 
no, nes gali Jų pritruktų o tada 
priseis lauke stovėti. ”Ti kietus 
galima gauti “Naujienose”.

ėjo

Dalyvaus “Birutės” 
z koncerte

Eisi per dvarą - gausi 
mušti, neisi - irgi gausi

Važiuosi greitai — nubaus, va
žiuosi pamaži — irgi nubaus.

•Policija dabar varo smarkią 
kampaniją prieš automobilis
tus ir juos šimtais kasdie areš
tuoja už greitą važiavimą. Reiš
kia. greitai važiuoti negerai ir 
aštriai už tą baudžiama. Bet 
Artliur B. Collins, 1201 Michi- 
gan Avė., Evans ton, patyrė, 
kad ir pamaži važiuoti negerai. 
Jis pabandė laikytis įstatymų 
ir važiuoti tik 20 m. greitumu 
ir už tą turėjo užsimokėti $20 
pabaudos.

Nubaudė jį Evanstono teisė
jas’ $5 už važiavimą 20 m. ir 
tuo sutrukdymą judėjimą gat
vėje. Nors kaltinamasis teisi
nosi, kad jis važiavo įstatymų 
rybose, bet teisėjas vistiek jį 
nubaudė. Skundė jį gatvekario 
motormaiias, kuris norėjo 
žiuoti greičiait negu 20 m., 
(’ollins nesitraukęs jam iš 
lio.

va-
bet 
ke-

Sudegintu namų pi> 
grūmojimo.

veliantis neloli Steger, III., li
tografijos ekspertas, gavo gru- 
mojajitį laišką, kad jei nesu
mokės $1,000, lai jo namas 
liks sudegintas ir jo šeimina 
išžudyta,- Jis apie tai pranešė 
policijai, kuriai dabojant jis 
buvo nuėjęs paskirton vieton 
atiduoti “pinigus,” bet grumo- 
tojas nepasirodė. Tą patį va
karą betgi jo namas liko su
degintas. Jo šeimina gi liko iš
siųsta Chicagon. Bet jis pats 
po gaisrui pražuvo ir dabar 
j ieškoma griuvėsiuose, bene bus 
rastas jo lavonas.

Apsivedė ligoninėj

Užvakar vakare goveda gal iš 
200 žmonių prie 14 ir Miller gat-1 
yių, garsiame Maxwell St. dist- 
rikte, nulinčiavo — užmušė gat 
Vėje negrą \Villiam Bell, 33 m. 
1057 Frank St., kuris buk užka
binęs Betty Deutsch, 1357 Mil
ler St. ir"dar vieną kartu ?:u ja 
buvusią merginą, kurios stovė
jo prie savo namo ir vieną jų 
bandęs pastverti. Merginos pra
dėjusios šaukti, atbėgęs Otto 
Epštein, gretimo vyno sandėlio 
sargas, kuris pasišaukęs pagal
bon kitus ėmė negrą vytis 
pasiviję jį tarp sumušė bolėms 
mušti lazda ir suspardė, kad jis 
ant šalygatvio if pasimirė.

Atvykusi policija su didžiau
siu vargu minią išvaikė ir apie 
20 žmonių areštavo, kurie veik 
visi jau paliuosuoti. Epštein te
bėra kalėjime, nes jis tapo pri
pažintas kaipo tikrasis n^gro 
užmušėjas. Taipjau laikoma ir 
keletą^’ liudytojų.

Dabar visas tas distriktas yra 
patruliuojanias šimtų policistų, 
nes prisibijoma, kad gali kilti 
rasinės riaušės, kadangi neapy
kanta t>rieš vis daugėjančius, tėj 
apielinkėj negrus yra didelė.

Tečiaus dabar kiek aprimus 
sujudimui Si- einant tylrinėji- 
niiuns, pradeda aiškėti, kad už
muštasis negras buvo visai ne
saltas.

Ęina aikštėn, kad du privažia
vo prie besikalbančių merginų lsaVo priešu. Ateina diena, ku- 
automobiliai ir vienas iššokęs iš 'rioje musų sportai priversti bus 
automobilio užkalbino merginasi1 panaudoti savo visą galybę.
Jos pradėjo šaukti ir tie du vy-| lapkričio 17 d. bus laimės ar 
ai skubiai pabėgo automobiliu, nelaimės diena musų sportams. 
Jžgirdęs merginų šaukimą Otto Tąją dieną lietuvių visuomenė 
Spstein išbėgo gatvėn pasitvė-'savo akimis pamatys kas yra 
ręs bolėms mušti lazdą ir pama- čempionas ir kas bus tas, kuris 
tęs du netoli einančius negrus, aplaikys aukso medalių dovanų, 
jripuolė prie jų ir vienam jų, Visi susirūpinę, o sportai labiau- 
3ell, drožė lazda į galvą, užmuš
damas jį, kaip spėjama, ant vie
tos. Palikęs auką, jis nubėgo 
policijos stotin pranešti polici- 
, ai, kad ištiko riaušės ir viėnas 
negras- liko užmuštas. Bet čia at
bėgo kitas negras ir pažino už
mušėją. Taipjau pažino užniušė- 
ą ir kitas žmogus. Tie du žmo- 

nįs ir abi merginos liko sulaiky
ki kaipo ^liudytojai. Epštein 
aikomias kaipo žmogžudys.

nės kiekvienas jautės užintere- 
suotas ir norėjo šį bei tą nuo 
savęs pasakyti. Taip praėjo 
apie pusvalandis iki kol kiek
vienas įšreiškė savo nuomonę 
ir nutarė paskolinti iš drau
gystės iždo $1,000 nupirkimui 
C. L. A. aukso bonų. Direkto
rius Jankauskas gi tuo tarpu 
užrašė gana apsčiai serų.

Paminėjimui 00. melų sukak
tuvių nuo mirties Simono Dau
kanto surengimui vakaro ko
mitetas pranešė, kad Mildos 
svetainė yra paimta lapkričio 
9 d. Programas rengiamas įvai
rus ir tikėtai atspausdinti. 
Draugystė nutarė, kad visus 
dalyvaujančius svečius augš- 
čiau minėtame vakare, norin
čius tapti Simano Daukanto 
Draugystės nariais, priimti be 
įstojimo mokesties.

Iš Lietuvos buvo pranešta 
per Papilyje gyvenančius žmo
nes, kad Simano Daukanto ka
pas yra labai apleistas. Pašilu-1 
rimui su 
apie aptaisimą 
kairio kapo tapo 
rilitetaš.

Dr-stčs koresp.

kitomis draugijomis 
.Simano Dau- 
išrinktas ko-

J. Lazdauskis

Gailime! City (West 
Hammond)

gi

IHJ VAIKAI PAŠAUTI

m., 
pa-

Jau 
kiekvienas spjr-o kliubu 
na savi narius ka j’ 
savo ir jųjų garbę rungtynėse

s zonas.
lavi-

id jie is- likyt j

šia. Juos baugina, kad negali iš
laikyti savo seniau iškovotus ti
tulus. Bet svarbiausia, kas bus 
tas, kuriam visi kiti čempionai 
turės nusilenkti? Kuris yra iš 
visų stpiriausias? Kas pakels 
sunkiausias vogus, tas gaus pir
mąjį medalių; antrasis — gaus 
antros klesos medalių. Bus da- 
leidžiama ir kitiems stipriems 

(vyrams pamėginti ir gauti dova
nas. Jonas Koudis džiaugiasi, 
kad jis gauna progą dalyvauti 

! šiame konteste, kur turės būti 
nuo silpniausio ir stipriausio. 
Ten jis susitiks .p. Norkų, kuris 
yra gana kartus ir neįkanda- 
Ten jis susitiks P. Norkų, kuris, 
sakosi, kad J. Koudis' jam yra

DLK. Vytauto draugijos 15 me
tų sukaktuvės

•. • - : V ii
Sis miestelis yra palei Ulinois- 

Indiana valstijų sieną/netoli' 
South Chicago iš vienoš/pusės 
ir Hammond, Ind., iš kitos pu
sės. Lietuvių čia gyvena ne taip 
mažas būrelis, bet jų veikimas 
silpnas. Dirba jie daugiausia ge
ležies išdirbinių dirbtuvėse — 
liejiklose, vagonų dirbtuvėse ir 
t. p., ar tai čia pat, ar apielin- 
kės miesteliuose. Darbas- yra 
sunkus, darbo valandos buvo il- 

jgos, tad apie didesnį veikimą 
sunku ir kalbėti: nuvargę ir 
sunkaus darbo nukainoti žmo
nės- yra reikalingi poilsio ir to
dėl veikti ir lavintis nenori. Už 
tai, kaip paprastai 
aplinkybių, gerai 
čiamos ir panašios

Vietos lietuviai 
draugijų. Viena tokių draugijų

prie tokių 
gyvoj a kar- 
įstaigos.
turi ir savo

Mabelle Goodrich, 12 
1121 •Arthington St., liko 
šauta ir sunkiai sužeista Les- 
;er Durack, 16 m., kuris apžiū
rinėdamas savo draugo šautu- tik vaikelis, kurį jis mano leng
vą netyčiomis paspaudė gai- vai apdirbti. Galop pasiliks tik 
dūką ir šautuvas išsišovė. du stipriausi, kurie užbaigs ir

Roberl Printup, 9 m., 3109 laimės čempionatą.
F ui ton St., tapo pašautas į ko-| J. Bancevičiųs lyg nusiminęs, 
ą kito vaikiščio, su kuriuo jis kad turkas jam kartais kaiiųps 

susipešė ir jį nugalėjo. Nuga- neatimtų. 35 svarai tai yra dide 
čtasis vaikas, kurio policija lis skirtumas ristynėse. Nors 

dabar j ieško, neužilgo sugryžo'nusiminęs, bet tvirtina, jogei jis 
su revolveriu ir Robertą pašo-'niekad ix> turku nebusiąs.
ve, I Svarba bus tame, kad lietuviai| Svarba bus tame, kad lietuviai 

gaus pamatyti vieną iš gražiųjų 
Europos vyrų, Dr. Teodorą Ste- 
jke. Jo smarkumas neišpasaky- 

Rytoj ryte, nuo 9:30 iki 12:30 tas. Jis dar nesutikęs sau lygaus 
vai. d. Kield gamtos muzėjuje 'nes jo galingi pečiai nebuvę pri
bus rodomi krutamieji paveiks- spausti. Jo priešininkas J. Au
lai vaikams — aipie kelionę po drijauskas sveria 260 svarų, rei- 
šiaurę. škia, 40 svarų sunkesnis. Kas

Po piet, 3:30 vai. Dr. Griffis'įspės, kokios bus pasekmės, ir 
skaitys1 suaugusiems apie Japo-Įkuris taps pergalėtoju? Likimas 

nuspręs ir mes matysime tai

Paskaitos muzėjuje.

niją , ..
Tokios paskaitos suaugusiems Cohimbus rVet., Town of Lake, 

ir krutamieji 
kams būna kas šeštadienį. Įžan
ga dykai.

paveikslai vai-

Lietuvių Rateliuose
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaFas kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 , v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Wes4ey ligoninėj už vaką/,
apsivedė profesorius emeritus 
ir žymiausias romėnų kalbų 
mokytojas Amerikoje Edotiard 
Baidot, 61 metų amžiaus su 
l’rancuzų kalbos mokytoja 
Marie T. Masdurand. Profeso-■ 
rius sunkiai serga ir, yrą . veik ' 
ant mirties patalo. Vienok ap-į Jei nori išmokti 
sivedęs pradėjęs ' jaustis kiek, gerai rašyti — 
geriau. ' nusipirk typęwriterį.

Bridgeportas
Simano Daukanto

Draugijoje

| Simono Daukanto Draugystės 
1 susitūpkime,, spalio 5 d., Cliica-' 
Į'gos I Jei ii Viii ..Auditorium atsto-' 
vai nuo Simono Daukanto i.>r-' 

‘tęs paaiškino, kad čstoka pini- 
gŲ svietainės statymui. Narių 
tarpe kilo didelis ’ bruzdėjimas,

JULĖ ŠIRVAITĖ-GAPŠIENĖ 
Sopranas

Senai chicagiečiams teko gir
dėti šią kįlančią musų žvaigždę, 
kuriai, kitoms musų žvaigždėms 
išvažiavus užjurin, vienai tenka' 
mus linksminti savo gražiu bal-“ 
sėliu. Per visą vasarą negirdėjus: 
geresnių .koncertų, tuo smagiau 
mums visiems 
pirmame dideliame 
“Birutės” koncerte 
sekmadienį, spalio lp d., Pilsen 
Šokol svetainėj, 1814 S. Ashland 
Avcmie.

’ Be p-ios Julės Širvaitčs-Gaip- 
šienės šiame koncerte dalyvauja, 
musų basas Povilas Stogis, Chi4 
cagos didžiosios operos tenoras’ 
1. Dneprov, pianistas M. Yoza- 
vitas ir, žinoma, visas Birutės 
choras, taipjau vyrų ir moterų 
chorai. Be to pirmą sykį Birutės 
koncerte pasirodys ir jaunas dai
nininkas pk Mcldažis'.

bus ją užgirsti 
šį sezoną 
ateinantį

Susirinkimas buvo-, privatinėj 
siūboj, prie 15-^-155 gatvės. 
Nickurie, susirinkusių .visai ir 
nežinojo kokiam tikslui jie buvo 
pakviesti. Bet .'kada paaiškinta, 
kad norima tverti draugiją, tai 
visi su tuo. sutiko ir visi įsirašė 
jnn, sumokėdami po $1.25. Tą 
patį vakarą tapo išrinkta ir val
dyba. Sekamą*? gi susirinki
mas jau svetainėj i*-įvyko,

Išpradžių draugija. sunkiai 
■ gyvavo ir įai tęsėsi . per kelis 
metus. Buvo visokių vaidų ir 
nesutikimų, bet .ištveiiningcsni 
nariai viską išlaikė. Daug narių 
prisirašydavo, bet daug ir aplei
sdavo. Bet pamaži nariai pri
prato prie draugijinio veikimo, 
pradėjo geriau tvarkytis, drau
gija pradėjo geriau gyvuoti ir 
kaiti i pakilo turtu.
■ Dabar draugija turi 32 narius, 
$1,300 ižde pinigais ir $100 LLP 
boną. Taipjau turi nemažą kny
gyną, kuriuo gali naudotis visi 
nariai. Išlaidų per 15 motų turė
jo apie $1,500. Lietuvos -Raudo
ną j am Kryžiui ir kitiems Lietu
vos reikalams draugija yra au
kojusi $425, kuriuos pasiųsta 
Lietuvon per Lietuvos atstovą 
J. Vileišį.

Spalio 5 d., Kosciuškos svetai
nėj draugija buvo parengus 15 
metų savo gyvavimo sukaktuvių 
apvaikščiojimą . žmonių buvo 
daug ir apvaikščiojimas pilnai 
nusisekė. Kalbėjo Naujienų Re
daktorius d. P. Grigaitis, o mu- 
zikalį programą išpildė. K. Po
ciaus orkestrą. Paškui buvo šo
kiai, j

šio ppvaikščiojimo pelną drau
gija nutarė paskirti padidinimui 
'savo knygyno ir kitienVs apšvie- 
tos reikalams. — Vietinis.

DU.K. Vytauto gyvuoja jau 15 
metų. Jos vardas “Liet. Tautiš-’ 
ka, Moksliška, Teatrališka ir 
Pašelpinė Draugystė” aiškiai 
apibudina jos tikslą.

DLK. Vytauto dr-ja susitvėrė 
spalio 2 d., 1909 m. iš 21 nario.

PANCAKE 
GRIDP'.E

(TlĮsa ant 6-to pust.)

October 1B, 1924

vahie

than

/.Price
Nebūkit Pervėlai

rpAS pasiūlymas užsibaigs greitai. Gaukit 
savo keptuvą dabar. Tikrai $4.00 vertes, 

dabar mažiau negu už pusę kainos! 1’amaty- 
kit ,jj pas savo groserninką — klauskit jo kai
nos. Ekstra didelis, ll1/? colio ke^uvas, ga
rantuotas storiausias, augščiausios rųšies alu- 
minum; sveria 2 svarus. Kepk blynus be rie
bumo, durnų arba*' negardžio kvapo. Heat- 
proof kotas.

Pittsburys
PancakeFIour ■J < p I f'i J, i . ... . ...
Tik nusipirkite vieną 4 svarų pakelį I’illsbury’s 
Pancake Miltų, arba 3 mažus pakelius, vAtsių- 

( skite mums ijusų ^groserio sales slip ir,pirki
mo kainą 'keptuvo ~iines atsiųsime jusų-kep
tuvą apmokėtu. persiuntimu.

į Pillsbury Flour Mills Company
* 2104 Fullerton Avė., Chicago, III.

tinęs atsiųsime jusų-kep-

Alririių pritaikymo mene
20 mėty prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys užaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ? « ■ •

<Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaistft galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

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

John J. Smetona
A KINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvėn

Ant »rečio augSto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valan<»<*« ♦ uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedelioj nuo 9 iki 11:30 dienų
V _ - - - —...... *

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

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

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

Telcphone Lafayętte 4543

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

Nurseiifes! šu reputacija
BRQ.W>t BROTHERS COMl’ANY 

į Continental Nurseries
Rochcseteh, N. Y. J 
“The Flover City”

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

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

FRANK CICALA
« 6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III. 

Atsiųsime 'salesmaną.
_______ i_____________________

Complete in Itself
—-------------------

Išgalanda razor gėle- . 
želę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
tai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 . 
ir augščiau.

Valet/Iuto-Strop Razor

■ -  ' ■' ■1

Kopcra-tyvine knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo ‘ darbo Lie

tuvoj.

“KOJROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

One of thejamily
Tik dadekit vandenio arba 

pieno ir kepkite

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

“Kultu r os” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
iiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24.
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lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Iš “Rimtės”
Rimtės choras jau pilnai yra 

prisirengęs prie • savo metinio 
koncerto, įvykstančio nedėlioję, 
spalio 12 d., Pilsen Sokol svetai
nėje, 1814 So. Ashland Avė.

Siame koncerte birutiečiai ir 
|)irutietės eis j lenktines, nes vi
sad “Birutė” sudalydavo vienu 
merginu chorą, kurios savo gra
žiais skambančiais balsais link
smindavo susirinkusią publiką, 
šiemet merginos užprotestavo ir 
pareikalavo, kad ir vyrai vieni 
turi pasirodyti ant scenos savo 
metiniame koncerte. Dabar mo
kytojas A. P. Kvederas lavina 
birutiečius vyrus kiek tik galė
damas, be abejo, vyrų choras 
gražiai peši rodys.

Kaip ten bus, pamatysime ir 
užgirsiine atėję koncertam

— Svečias.

Brighton Park
Keistučio Kliubas vėl perka Au

ditorijos bonu ir serų.

Keistučio Pašelpinis Kliuhas 
savo susirinkime pereitą sek
madienį nutarė skirti dar $2,000 
dėl būdavo j imo ant Bridgeporto 
Lietuvių Auditorijos. Iš tų pini
gų, už $1.000 bus peikarna Au
ditorijos aukso bonų, o už kitą 
$l,C00 — tos pačios Auditorijos 
šėrų. Tokiu budu Keistučio 
Kliubas bus sudėjęs į tą Adito- 
riją $2,500.

Pikniko komisija išdavė savo 
raportą, kuris liko priimtas be 
diskusijų. Piknikas davė pelno 
$134.15. *

- Kliubo koresp. W. Strygas.

Lietuviu Liuteronu 
' veikimas 

f i

Atrodo, kad nebūtų kam, 
apart manęs, parašyti nors kele
tą žodžių apie lietuvių liuteronų 
veikimą, tarsi pas juos nieko ne
būtų veikiama. Taip manyti bu
tų klaidinga, nes ir lietuviai liu
teronai, teising’au Lietuvių 
Liuteronų Pašelpos Draugija, 
verkia kaip ir visos kitos drau
gijos. •

Nariais toji draugija nėra tur
tinga. Pilnų narių nors ir esa
ma gražus būrys, bet nežinia 
kodėl į susirinkimus nesilanko. 
Taipjau neateina naujų narių 
prisirašyti. Kodėl? Nors lietu
vių liuteronų Chicagoje yra keli 
šimtai, bet jie visai yra neorga
nizuoti, ypač į pašelpines draugi
jas. O tokios draugijos yra rei
kalingos visiems ši gi draugija 
yra atsakanti visais žvilgsniais 
ir prie jos turėtų priklausyti vi
si lietuviai liuteronai. Čia nie
kas nedraudžia priklausyti baž
nyčiai, niekas ir nevaro bažny
čion. Bažnytiniems tikslams 
yra sava parapija, bet ir jos na
riai ant pirštų suskaitomi. Tai 
kur gi yra lietuviai liuteronai? 
Atsilankykite, draugai, ir prisi
rašykite šion draugijon, tai nors 
kiek busite aprūpinti patys ir 
jūsų namiškiai.

Nors, kaip minėjau, ši drau
gija nėra skaitlinga nariais, bet 
joje priklauso dorų žmonių bū
rys, kurie visomis jėgomis gel
bsti nelaimės ištiktus savd-draū- 
gus, ir nesigaili tam nė pinigų, 
nė laiko.

Rūgs. 27 d. įvyko draugijos 
mėnesinis susirinkimas. iTarp 
kitko pikniko komitetas pridavė 
galutiną atskaitą. Pasirodė, kad 
viskas pavyko puikiai, tvarka 
buvo gerą, o kad pikniko apgar
sinimai tilpo “Naujienose”, tai 
ir žmonių prisirinko pilnas dar
žas ir buvo geras pasisekimas. 
Pelno draugijai liko $145.

Baliaus ir teatro rengimo ko
misija pranešė, kad draugijos 
vakaras įvyks spalio 25 d., M. 
Meldažio svetainėje. Tikietai 
jau esą pagaminti ir sparčiai 
platinami. Mat nuo narių per

kant pirkėjas gauna pigiau, bū
tent 75c. tikietą už 60c, o 50c už 

j 40c, tad apsimoka tikietus pir
kti iškalno. Niekurie narių pa
stebėjo, kad tikietų kainos esan
čios žemos, nes vakaras bus di
delis ir dar pirmą kartą Chica- 
goje bus statoma “Pinigėliai”, 
kurį vaidins pasižymėję valdy
tos, tad esą reikėjo imti mažiau
sia $1 įžangos. Bet jiems paste
bėta, kad geras biznierius daro 
biznį ne iš augštų kainų, bet iš 

t didelio skaičiaus kostumerių. 
; Nutarta duoti tris sykius paskel 
bimą su paveikslais “Naujie
noms” ir jokių plakatų nedaryti, 
nes tai neužsimoka, nes iš pa
skelbimų laikraščiuose daug ge
resnės pasekmės būna. Taipgi 
komisija pranešė, kad atsilan
kiusiems bus duodamos gražios 
dovanos, taip kad niekurie užsi
mokėję tik kelius centus įžangos 
galės laimėti kelių dolerių vertės 
dovanas. Kadangi buvo ir vienas 
lošėjų atsilankęs, tai jis prane
šė, kad “Pinigėliai” dirbami 
kuopuikiausiai.

Reikia dar pasakyti, kad šis 
teatras bus tik antras šios drau
gijos teatras. Pirmiau mes to
kių dalykų nedarydavome ir 
rengdavom vien tik balius.1 Bet 
kada pasirodė, kad tų plikų ba
lių žmonės nebenori tai ir mes 
stvėrėmės rengtis geresnius va
karus, ir ne bile kokius. Atsi
lankiusieji pamatys, kad ne me
luoju.

Beje, draugija rengiasi ir 
Mariampolės Realei ^Gimnazijai 
krūvelę dolerių užfundyti. Kuo 
geriau pasiseks spalio 25 d. va
karas, tuo didesnį piragą gaus 
gimnazija. Tai jau yra sutarta, 
tik liepta niekam nesakyti. Ge
rai, aš irgi tylėsiu, bet yisįiek 
prie vakaro dovanos aš irgi ma
nau prikišti savo doleriuką.

Draugai lietuviai liuteronai, 
nepamirškite, kad sekamas mu
sų susirinkimas bus spalio 19 d., 
2 vai. po pietų. Norintys įstoti 
draugi j on prašomi atsilankyti. 
Jau gana pasilsėjote, prisidėkite 
prie darbo ir tada galėsime pra
dėti daug platesnį veikimų. Kas 
nejuda, tas rudyja. — Kas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
»ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA, - 
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbias prakalbas trečiadienyj, spa
lio 15 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šios prakalbos yra rengiamos kad 
paminėjus 60 metų sukaktuvių nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi
kūrimo ir abelno darbininkų judėjimo 
kaip Europoj taip ir Amerikoj. Kal
bės geriausi kalbėtojai kaip tai Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todelgi visi darbininkai-es nepra
leiskit šių prakalbų atsilankykit ir 
savo draugus atsiveskit, nes retai kur 
esti tokios svarbios prakalbos.

— Komitetas.

• šiuomi pranešu, kad Socialistų Ap- 
švietos Kliubo administracijos susirin
kimas įvyks 12 d. spalio, 1924 m., 
Naujienų name, 11 vai. ryto.

Todėl neatbūtinai kiekvienas 'val
dybos narys esantis valdyboje turi at
silankyti, ne,s bus daug svarbių rei
kalų apkalbėti.

Geistina, kad draugai, dėtumėte 
daug svarbos šiam susirinkimui!

, — Sekreteorius.

“Birutės” metinis koncertas įvyks 
nedėlioj spalio 12 d., Pilsen Sokol 
svetainėje, 1814 So. Ashland Avė. 
Dalyvauja, Ivan Dnenrovas, Chicagos 
operos tenoras, Povylas Stogis, Julia 
Širvaitė, M. Jozavitns ir Birutės cho
ras. Pradžia 8 vai. vak., po koncer
tui šokiai prie geros P. Sarpaliaus 
muzikos. Kviečia visus

— Birutė.
■ II I, I ■! ——P—

WAUKEGAN, ILL. — T. M. Drau
gijos Apskritis ruošia prakalbas, 
spalio 12 d., 3 vai. po pietų, Liuosy
bės svetainėje prie 8tos ir Adams 
gatvių. Kalbėtojom bus atvykęs iš( 
Brooklyno, N. Y., “Vienybės’ atsto-j 
vas p. Adomas Stankus. Kviečiame 
visus Waukegano lietuvius suseiti. I

— T. M. D. Apskritis. '

PRANEŠIMAI
Draugystė Lietuvos Dukterų turės 

extra susirinkimą penktadienį, spalio 
10, 7:30 vai. vak. Mark White Sq. 
gimnastikos salėj. Visos parės kvie
čiamos būtinai dalyvauti, nes bus 
svarstoma konstitucija.

— Rašt. Jozaitienė.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašelpos bertaininis susirin
kimas įvyks nedėlioj Spalio 12 d. 
Związek Polek svetainėj, 1315 N. 
Ashland Avė. Nariai malonėkite su*- 
sinkt laiku. — X. Saikus, rašt.

“Eglė žalčių Karalienė” repeticijos 
įvyks subatoj, spalio 11 d. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 7:30 
vai. vak. Lošėjai ir dainininkai ma- 
’onėkite susirinkti laiku.

—- Komitetas.

Vaidylų Brolija renkasi ant to pa
ties kalno, kaip ir visada, šeštadieny, 
spalio 11. — Perkūnas.

ST. CHARLES, ILL. — šeštadienį, 
spalio 11 d., bus prakalbos ir kruta- 
mieji pdveikslai švedų bažnytinėj 
svetainėj, kampas Indiana ir 4-ta 
gatvė. Pradžia 7 vai. vak.

Tų pačią dieną ir toj pačioj vietoj, 
bet 2 vai. po pietų, bus lietuvių kal
bos, painokos norintiems pasimokinti. 
Kviečiamo lietuvius susirinkti.

— Komitetas.

L. D. K. Keistučio Dramos Sky
riaus repeticijos veikalo “Nelup
tas ne yda” įvyks šį vakarą, spa
lio 10 d., penktadieny, lygiai 7:45 
vai. vakare, McKinley Park svetai
nėj, prie .38 ir VVestem. Nariai tu
rintieji roles malonėkite visi susi
rinkti ir nesivėluoti. —J. J. A.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek- 
madienv. spalio 12 d.. Mallnauskio 
salėj, 1813 S. Halsted gt., pradžia 
*1 vai. po pietų, šio susirinkimo 
svarba yra tame, kad bus skaity
tas c<xtra susirinkimo protokolas. 
Todėl visi nariai v ra meldžiami 
atsilankyti. —Ig. Žilinskas, rasi.

1402 S. 481h Ct., Cicero, III

Auroros Lietuvių Kliubas rengia 
teatrą ir balių nedėlioj, snalio 1.\ 
diena, Rumanian Hali, 476 Ruth 
St. Pradžia 4:15 vai. no pietų.

Programą išpildo Chicagos lietu
vių meno grupė. —Komitetas.

Roseland. — L. L and Benefit 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks 12 d. spalio, 2:30 po pietų, 
Aušros kambariuose, 10900 Michi- 
gan Avė. Visi nariai meldžiami pri
būti į susirinkimų, taipgi ir nau
jų narių atsiveskite.

A. Dausa. rašt.

LSS VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks nedėlioj, 
snalio 1(2 d., Naujienų name, pra
džia 11 vai ryto.

Visi komiteto nariai dalyvauki! 
šiame susirinkime, turim daug 
svarbių reikalų svarstymui delei 
organizacijos labo. —A. Viiis.

LSS VIII Rajono Sek r.
.............. ..... * >

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. Nr. 
1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj. spalio 12 d.. 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare Parko svetai
nėj, prie 45-tos ir So. Paulina gt. 
Gerbiami draugai, malonėkite vi
si laiku pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalu aptarimui.

F. Matuzas. hut., rašt.

ASMENĮ JIESKDJIMAl
AŠ Aniilija Misiūnaitė paieškai! 

savo tėvo Mateušo Misiūnų, Dau
gėliškio parapijos, švinčionių ap
skričio, Vilniaus gubernijos.

Mano adresas:
Aniilija Misiūnaitė, 

1769 Roosevelt St., Gary, Ind.

MES Stanislovas, 9 metų, ir Bo
leslovas, 7 metų, Kavaliauskai pa
ieškomo savo tėvo ir sesytės, ku
rie mus apleido Augusto 22, 1924 
metais ir išavžiavo su kito vyro 
moterių ir išsivežė musų sesytę, 6 
metų amžiaus. Jos pirmas vardas 
Julia, antras — Franceš. Mes pa- 
silgom jos. Musų mama seęga iš 
to rūpesčio. Girdėjome, kad gyve
na Detroit, Mich. Kas patėmysite, 
duokite mums žinoti.

Stanislovas ir Boleslovas 
Kavaliauskai, 

4201 S. Rockwell St. 
CHICAGO, ILL.

APSIVEŪIMAI
JIEŠKAU apsivedimui vyro nuo 18 

iki 65 metų amžiaus, kuris netingi 
dirbti ir turi sutaupines pinigų. Aš 
esu našlė, 48 metų amžiąus, turiu di
delius du sūnūs kurie dirba. Turiu 
namą, galiu pasidalyti.

P K
11417 Howard Avė., ‘Chicago, III.

įeiki partnerių"
REIKALINGAS partnerys prie 

kriaučių biznio, turi būt geras kaut- 
makeris; nevedęs, biznis eina gerai ir 
galima padaryt pinigų, gera vieta. 
Mažas įstojimas.

Atsišaukite
2751 W. 47th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas «avo na- 
— maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 

ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes ta 
visų Tamstos darbų galime atlikti ui 
gana prieinamų kainų ~ pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtų darbų, at
siklauskite kainus pas mus.

Kreipkitės:
BRJDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO.» 
8149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ANGLIŲ AGENTAS LIETUVIS
Mes pristatome visokios rųšies an

glis į namus pigiomis kainomis ir 
greiai, laikas apsirūpinti kuru dėl 
žiemos, nes paskui bus daug bran
gesnes. Reikale kreipkitės lietu
viškai.

, . BELL DUDOR,
3823 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 6658

s .

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

A. L. GOSCIEWICZ,
. (Licensed Contractor) 

5109 W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON NAUJOS MODERNIŠKOS 

KRAUTUVES
Dabar yra baigiamos statyti, bus 

gatavos lapkričio 1. Labai nebran
gi renda, prie 2415-17-19 W. 43 St. 
Tos krautuves randasi labai tirštai 
apgyventoje vietoje, Southvvesb Sidė- 
je. 3'os krautuves yra tinkamos bile 
kokiam bizniui. Smarkioje biznio vie
toje'. Pasisekimas užtikrintas bile 
kokiame biznyje, nes jos čionai būti
nai reikalingos. Todėl biznieriai ne
praleiskite tos progos, veikite greitai.

G. & E. REALTY COMPANY, 
3839 W. Roosevelt Rd., 

Room 223, ' 
Lawndale 1690

PASTABA
Organizacijos norinčios turėti kam

barius dėl laikymo mitingų nedėlio- 
mis, kreipkitės i

UNIVERSTTY OF CHICAGO . 
SETTLEMENT

. 4630 Gross Avė. ,

IšRENDAVOJIMUI
Ant rendos. Kam reikalinga Sto

ras ir keturi kambariai pragyve
nimui, nauias ir viskas gerai įreng
ta, geras skiepas furna.su šildomas. 
Storas gali būti tinkamas dėl aro- 
sernės ir bučernės, renda $65 į 
mėnesi. Platesnių informacijų 
klauskite sekančiu antrašu:

SI'Al^LEY ANDRULIS,
260 North Ethvard St

? Kenosha, Wis.

AN3' RFNDOS .4 ruimų flatas, 
naujos mados su visais įtaisymais 
Iš fronto ant antro flioro. Savinin7 
kas ant nirino flioro iš užpakalio.

Kreipkitės:
827 W. 34 Place

'. 1 ' ■ rl' 11 > ■ \ v
RENDON 4 kambariai, švie

sus ir švarus,;< parankus mažai 
šeimynai.

Kreipkitės:
2230 W. 22nd St.

JIESKO KAMBARIŲ '
REIKALINGAS kambarys South 

Sidėj; turi būti ant hizniavos gat
vės ir iš fronto. Gali būti tarpe 
31st St. ir 63rd St. South ir Halsted 
ir Kedjjie Avė. West. Atsiliepkite į

NAUJIENOS v
No. 566 '

\ • ■ ■,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
BLINDAI furniąhed ruimas. 

Gera vieta gyvenimui. Gali gau
ti ir valgį.

4

Kreipkitės
3531 So. Pameti Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prįe automobilių 

taisymo; turiu patyrimą. Prie gero 
biznio prisidėčiau už partnerį, jei 
kam reikalinga praneškit j 

Naujienas, 
1739 So. Halsted St.

_________ Box 566._____________

REIKIA DARBINlW~
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ reikia, 
daug pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesos apsauga dėl gerų 
investmentų, eiti per namus. •

Room 1804 McCormick Bldg. 
332 S. Miehigan Avė.

REIKIADARBININKU
MOTERŲ
MOTORŲ

Reikia moterų ir merginų 
dirbtuves darbui, $20. Indų plo
vėjų, darbas naktimis, $15, ja- 
nitorkų, $15.

Atlas Employment Agency
. 6300 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
________MOTERŲ_______

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prižiūrėjimo 
kūdikio 5 savaičių. Darbas ant 
visados.

Franas Molauskas 
2638 W. 40 St.

i < - - ----- --- ■ 1 r ■■ iii- r ' n r i .

REIKIA DARBININKU
a VYRŲ______
REIKIA pirmarankio ir ant

rankio virėjo. Gera mokestis; 
trumpos valandos. Atsišaukite

Peoples Restaurant
1628 West 47-th Str.

Reikia gerų salesmenų 
dėl real ėstate

Turi turėti automobilių, turi 
būt teisingi ir darbštus ir bis- 
kį kalbėti angliškai. Tokiems 
vyrams mes nuteiksime kopė 
raciją apskelbimuose ir padė
sime visais budais, kad jie tu
rėtų pasisekimą „tame biznyje. 
Reikalaujame paliudymų.

J. N. ZovVert & Co.‘, 
4377 Archer Avė.

South-'ivest eorner Archer
& Kedzie Avės.

fjEIKALINGA vyras COOK- 
virėjas. Geros išlygos geram 
žmogui. Lengvas darbas, trum
pos valandos. Atsišaukif per 
telefoną Ganai 5947

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai ? kambarių, 
parduosiu pigiai, mohair parloro se
tas, console fonografas, grojiklis pi
anas, karpetai, volgomo ir miegamo 
kambario setai, parduosiu sykiu arba 
dalimis.

1307 W. Garfield Boulevard
1 apt.

PARDAVIMUI keturių kambarių 
rakandai visi sykiu arba po vieną; 
pigiai,, nes apelidžiu Chicago. Gali
ma ir rendavoti flatą.

Atsišaukite
B. ZAWECKIS,

. 2208 So. Albany Avė.

zsssz
GROJIKUS PIANAS

Turiu parduoti vertes $800 grojiklį 
pianą, su benčium ir 100 muzikos ro- 
leliu UŽ

$110
Turi būt parduotas pirm spalio 11 iš 
priežasties apleidimo miesto.

3323 Lincoln Avenue 
Klauskite

Mr. Romad’s Piano

BARBERIŲ kolegija pardavi
mui, gera proga padaryti nuo 
$80 iki $100 pelno, pardavimo 
priežastis liga.

. 36 N. Halsted St.

ANT ' PARDAVIMO grosernė, 
notįons kendžių, cigarų krautuvė ge
roje vietoje ir geras biznis, 5 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu už kėš ar 
mainysiu ant namo. Savininką gali
te matyti bile kada.

2438 W. 47th St.
Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė arti p jie 
lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. 
Galiu mainyti ant automobilio. Biz
nis Cach.

Atsišaukite
4541 S. Hermitage Avė. 

i •

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4' ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
'3443,80. Aubum Avė.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius “Jewel”, sykiu ir gaso pe
čius, arti labai geras pečius. 
Nupirksit pigiai, nes man dau
giau nereikia. Kreipkitės 

2920 Lotvvc Avė.

PARDAVIMUI i bučeroė ir 
grosernė arba mainysiu į lo
tą, automobilių ar į mažą na
mą, nepaisant apielinkės. Prie
žastis brolių nesutikimas 
biznyje. Kreipkitės pas C. V.

3404 S. Morgan St.
’ > Tel. Yards 1571

DELIKATESEN ir grosernė 
pardavimui, geras cash biznis, 
yra daug stakp, geri įrengimai, 
5 kambariai gyvenimui, renda 
$45.00. 5307 S. Halsted St. '

PARDAVIMUI saldainių ir neku- 
rie grošernės dalykai su gyenimpi 
kambariais. Renda $45.' Leasas ant 
4 m-etų, $600 pinigais. Turiu kitą 
biznį.

Kampas 62nd ir 
Sangamon St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 

ice cream, ir visokių mažmožių krau
tuvė. Ilgas lysas. Penki ruimai 
gyvenimui: yra elektra ir vana. Tu
riu parduoti greitai, nes einu j dides
nį biznį.

Atsišaukite
*5613 So. Racine Avė.

Parsiduoda
Photograph Studio, Racine, Wis. 

Labai geroj vietoj; pagal vėliau
sios mados įrengta. Darbo yra 
daugiau negu galima apdirbti. Par
davimo priežastis svarbi. Kaina 
žema; rašykite.

.1. H. Philip,
<310 Main St., Racine, Wis.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen krautuvė. Krautuvė ran
dasi visokių maišytų tautų apgy- 
ventoj vietoj. Vieta sena ir išdirb
ta ir daro gerų cash biznį. Par
duosiu pigiai, nes turiu du bizniu.

5752 Racine Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu. 4 kambariai pagy
venimui prie krautuvės. Namas 
randasi geroj vietoj ir daro gerų 
cash biznį. Kaina $5200. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite. '

10625 Hox Avė., So. Chicago, III.
Phone Suginaw 3624

K
PARDAVIMUI arba mainymui ci- 

gajjų, saldainių, notion ir ice crea- 
mo krautuvė, su namu, 1 augšto 
kampinis mūrinis namas ir 2 ma
šinų garadžius, mainysiu į bunga- 
low arba 2 augštų namą.

2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su 4 ruimais pagyvenimui; 
lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgus laikus. Parduo
siu pigiąi. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

4504 So. Paulina St.

PARDUODU delikatesen ir gro- 
sernę. Geras cash biznis, naujas 
stakas, geri “fikčeriai,” ilgas lysas, 
4 kambariai gyvenimui, pigi ren
da, nepraleiskit šią progą, gausite

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen krautuvė, geroj 
apielinkėj. Bergenas; Pardavi
mo priežastis savininkas ne
turi patyrimo.

6062 So. State St.

PARDAVIMUI valymo ir da
žymo su Hofi’man prosymui 
mašina, elektrine siuvimo ma
šina, geroje vietoje, pigi ren
da su lysu.

5110 So. Halsted St.

NAMA1-2EME
PARDAVIMUI. Specialia barge- 

nas, nauja 6 kambarių cottage, U/2 
augšto, galima padaryti du flatu, 
furnace šiluma, tile vana, penai val
gomasis kambarys, cementinis pama
tas, 7 pėdų skiepas. Kaip $6500, 
cash $1000. Agentų nereikia. M; 
Mitchell, 5923 S. Robey St., Tel. 
Diversey 1971.

’ A ' '"'

NAMįį BARBENAI '
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, KAR
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, ' Lotų, Marąuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų 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.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 2102.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 flatai 6-7 kambarių ir 
Cottage 4 kambarių, yra elekt
ra vana. Parduosiu pigiai.

M. Dobron 2913 W. 38 Str.

.BUNGALOW
4 kambarių bungalow, greitai au

gančioj kolonijoj, suburb, 2 blokai 
nuo stoties, prie Burlington geležiu-, 
kelio. Yra vanduo, gąsas, elektra, 
cementinis kelias ir viskas išmokėt?, 
$400 įmokėti kitus po $35 j mėnesi, 
įskaitant palūkanas, labai pigiai už 
pinigus.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61st St.

Phone Normai 7691

PARDAVIMUI 4 kambariu na
mas. cementiniu pamatu, skleuas, 
elektra, kloto medžio grindys, kai
na $3450, įmokėti $500, kitus leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite su
katoje arha nedėlioję. 1

' 6537 Irving Park Blvd.

NAMAI-2EMĖ
PARDUOSIU ARBA

MAINYSIU
-----------------------------j-

Vieną iš geriausių įrengtų pekar- 
nių su namu arba vieną biznį, šis 
biznis yra per daug metų išdirbtas, o 
kaipo vvholesale ir retail todėl nepra
leiskite progos, nes tokis biznis labai 
retai būna ant pardavimo, atsiminki
te, nupirkę šį biznį su visom reikalin
gom mašinoms, trokais ir kitais mo
derniškais įrengimais tamstos darote 
pinigus iš pirmos dienos. Patyri
mas šiam biznyje nereikalingas, nes 
savininkas išmokins arba pirkėjas ga
lės pasilikti visus senus darbininkus. 
Mainais priimsiu mažesnį biznį arba 
bile namą vertės iki $15,000.

Del platesnių žinių kreipkitės prie
J. PAKALNIS,

4421 So. Talman Avė., 
Tel. Lafayette 3475

Už $5 į mėnesį nupirksite
Vienas akras netoli Ogden Avė., 

prie C. B. & Q. geležinkelio, netoli 
nuo stoties greitai auganti apielinkė, 
gera vieta dėl sodno arba vištų far- 
mos. Parduosime tą. puikų akrą už 
$75 įmokėjus ir po $5 kas mėnesį.

M. PETROWSK1S,
17 E. 61st St.,

Phone Normai 7691

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 augštų mūrinis .namas, skiepas, 

karštu vandeniu šildomas, krautuvė, 
didelė virtuvė apačioje, 6 kambarių 
flatas ir didelis sun parloras ant aug- 
što, 2 karų garadžius, ant gero kam
po, 50x125 pėdų, Clearing, prie 63 St. 
Lunch ruimis ir nesvaiginamų gėri
mų parloras ir visi įrengimai įskai
toma, kaina $28,000.

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street.

PARDAVIMUI naujas namas visai 
baigiamas statyti — gana geroje vie
toje prie šv. Kazimiero Vienuolyno. 
Parduosiu už visai prienamą kainą.

Atsišaukite
7236 So. Talman Avė.
Pljone Republic 9508

REIKALINGI .
Vienas ar du, sykiu lotai, mainyti 

ant gero uždaromo sedan automobi- 
liaus arba už pinigus. Brighton 
Parke netoli lietuviškos bažnyčios. 
Savininkai lotų atsišaukite laišku ar 
ypatiškai.

J. VILIMAS,
4377 Archer Avė.

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!
3 augštų, piešinių plytų, 2 me

tų senumo, pečiumi šildomas,, nė
ra išlaidų, pigi renda $1970, kai
na tiktai $16500, išmokėjimais, vei- 
kit greit, nes apleidžiu miestą, 
151-3-5 W. 75 St., savininkas ra
kandų krautuvėj.

TURĖK SAVO NAMĄ. Kam mo; 
kėt rendą, kad jus galite nusipirkti 
2 aukštų mūrinį namą 6—6 kam
bariai su $3500 įmokėjimu. o li
kusius p<? mažiau kaip rendą. Vir
šutinis augštas yra išrenduotas. Ne
praleisk nepamatęs šio puikaus 
namo. Randasi ant Richmond St., 
arti 65-to. Del smulkesnių žinių 
šaukit:

Tel. Republic 1932

6603 ,SO. FRANCI SCO Avė. nau
ja 6 kambarių mūrinė bungalovv. 
Sun parlor, ugniavietė, knygoms 
šėpa, bufetas; vėliausio laiko įtai
sai ir dekoracijos, filled in plum- 
hingas, akmenėlių lavatory, “ap- 
son” sinka, ąžuolo grindis ir tri- 
mingai, hot vvater heath, gyvena
masis kambarys 18-3x18-4 pėdų. 
Jei jus ieškote augštos rųšies na
mo, tai šis yra. Kaina labai priei
nama. Pašauk savininką:

Tel. Prospect 5591

PARDAVIMUI

Parduosiu arba mainysiu į namą 
148 akeriu farmą gražioj Michi- 
gan valstijoj, Little Maneste. prie 
gražios žuvingos upės, 3 akeriai, 
15 štukų gyvulių, 2 kiaulės, 150 
vištų ir visokios farmai mašinos, 
tuoj parduosiu arba mainysiu į na
mą bile kokioj vietoj ar miestelyj. 
Parduodu todėl, kad esu vienas.

Adresas.
J. KAIRIS 

Peacoik, Mich, Box 4.
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MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madieon, Chicaro, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
V ------------- ✓
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Auditorium Šokiy
Mokykla

PĖTNYČIOS VAKARE 
OCTOBER 10,

MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

* Mokytojas JOHN JAKUBONIS 
ir merginos

Boulevard 5788
Užtikrinu, kad greit išmokinsiu.
................ . ■■—..... —- ./

furna.su

