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Štai, Mikeli, stok ir dirbk, o ką padirbai, mes paimsime.

Baisi audra Kuboj; 13 žmonių 
žuvę, daug sužeistų

Maištai Rusijoj 
nesiliauja

Gompers ragina darbinin
kus remti La Follettą

Valstiečiu sukilimai Ru- 
. sijoj nesiliauja

Javų konfiskavimas Baltgudijoj 
beveik liovęsis; komisarai, bi
jodami dėl savo gyvasties, bė
ga j miestus.

RYGA, Latvija, spalio 21. — 
Valstiečių sukilimai Rusijoj vis 
dažniau pasitaiko. Nuolatos 
ateina žinių apie riaušes ir susi
rėmimus.
Konfiskavimai javų minsko,Vi

tebsko ir Smolensko gubernijose 
beveik pasiliovė. Komunistų 
valdininkai iš tų provincijų pa-
bėgo i didesnius miestus, bijo
dami dėl savo gyvasties.

Pranešama apie neramumus 
Charkove, kame darbininkai kc^ 
lia protesto demonstracijas prieš 
valdžios vykinamą rekviziciją 
javų eksportui.
Badas? — Ničevo. Komunistai 
negal vadovautis sentimentais.
Odesos komunistų laikraštis 

Izviestija, kalbėdamas apie ne
ramumus Baltgudijoj, sako:

“Darbininkai neturi teisės 
protestuoti prieš javų eksporta
vimą, nes tai vienintelis sovie
tų valdžios pajamų šaltinis, kad 
galėtų išlaikyti raudonąją armi
ją ir trečiąjį internacionalą. Tas 
faktas, kad krašte badas, kad 
gyventojams gresia mirtis dėl 
duonos stokos negali pakeisti 
sovietų valdžios planų. Komu
nistai savo politikoj negali va
dovautis sentimentais.

Charkovo “pamoka”.
“Praeitą pavasarį Charkovo 

gubernijoj musų raudonoji ar
mija prikimšo 18,000 kaimiečių 
ir darbininkų gerkles žemėm u* 
tai, kad jie žudė vietų komisa
rus ir plėšė javų sandėlius. Tos 
pamokos nereikia užmiršti, nes 
raudonoji armija pasiruošus pa
vartoti stipresnių priemonių, 
jeigu tokia netvarka nesiliaus.“

Šitoks paminėjimas, kad Char
kovo riaušėse praeitą pavasarį 
buvo nužudyta tiek žmonių, so
vietų spaudoj Pasirodė pirmą 
karta.

Gompersas ragina darbi-.£l¥jn?Vo" 
įlinkus remti La Follette’ą tofcMimsjyJstaigas

----------- ( Visa francuzų-belgiĮ okupacinė 
Išleido atsišaukimą, kurs bus tarnyba bus ateinantį antra- 

skaitomas darbininkų organi- dienį atšaukta.
zacijų mitinguose --------- _

-----------  KOBLENCAS, Vokietija, spa-
VVASHINGTON, D. C., spalio Ho 21. Aliantų aukštoji ko- 

21. — Amerikos Darbo Federa-r misija paskelbė, kad visa fran
ci jos prezidentas, Samuel Gom- cuzų-belgų okupacijos tarnyba, 
persas, išleido atsišaukimą į vi- operavusi Vokiečių įstaigas, 
sus organizuotus darbininkus, taipjau ekonominė ir muitų 
ragindamas juos, kad ateinam organizacija bus ateinantį ant- 
čiais prezidento rinkimais visi radienį panaikinta, pavedant 
balsuotų I>a Follette’o-Wheele- jas vėl vokiečiams operuoti, 
r’io tikietą. Savo atsišaukime Visos vokiečių įmonės, ku- 
Gompersas sako, kad tai dar įlos tik buvo okupantų užgrėb- 
pirmą kartą šio krašto istorijoj tos, bus sugrąžintos jų savi- 
kihis tokia griešta ir milžiniška ninkama.

| opozicija prieš tas piktas įtakas, 
kurios kontroliavą krašto val
džią.

Gomperso atsišąūkimas bus 
skaitomas visų darbininkų orga
nizacijų mitinguose ir darbinin
kų ruošiamuose rinkimų kam
panijos susitinkimuose.

Baisi audra Kuboj
Trylika žmonių esą žuvę ir 

apie penkiasdešimt sužeista; 
daug nuostolių padaryta

HAVANA, Kuba, spalio 21.
— Del baisios midros, kuri iš
tiko Arroyoa de M'antua mies-

Visuotini parlamento rin- Mandžurijoj kariuomenė Sovietai gausią dideliu 
kiniai Norvegijoj traukiasi atgal kreditų užsieny

telį, Pinar dėl tRio apskrity, 
trylika žmonių žuvo, o apie 
penkiasdešimt buvo sužeista. 
Beveik kiekvienas namas mies
tely apdraskytas. Daug žalos pa
daryta taUakos plantacijoms. 
Susisiekimas telegrafu ir tele
fonu paralizuątas.

Reichstago rinkimai nu
statyk gruodžio 7

Rinkimų kova veikiausia eis 
tarp dviejų jungtinių frontų, 
nacionalistinio prieš demok-< 
ratinį

BERL1NAS, spalio 21. 
Šiandie oficialiai paskelbta, 
kad visuotini Vokietijos parla
mento rinkimai įvyks gruodžio 
7 dieną.

Atrodo, kad rinkimų kova vy
liausiai eis tarp dviejų jungti
nių partijų tarp susijungu
sios Kergto Vokiečių naciona
listų partijos su Stresemano 
liaudies partija prieš bendrą 
socialdemokratų, demokratų ir 
klerikalų frontą.

Stinnes’o organas Deutsche 
Allgemeine Zeitung ir Lo'kal 
Anzeiger abudu ragina jungtis 
nacionalistų partiją su liaib 

•(lies partija prieš kairiau nuo 
jų stovinčias partijas, ypač 
prieš socialdemokratus, kovo
jančius už astuonių valandų 
darbo dieną ir reikalaujančius 
griešto apdėjimo mokesniais 
kapitalo.

Visi daviniai dar nežinomi; at
rodo kad didelio pasisekimo 
tv/rėio prohibicijos prieši
ninkai

’* 'į . • »

KRISTIANIJA, Norvegija, 
spalio 21. Vakav Norvegijoj 
įvyko visuotini rinkimai stor- 
tingan (parlamdntan). žmonės 
nepaprastai gausiai dalyvavo 
balsavimuose.

Rinkimų pasekmės iki šiol 
dar nežinomos. Keletas paskelb
tų davinių rodo, kad daugiau y- 
fa laimėję konservatoriai ir ūki
ninkų partija. Balsų už Mas
kvos komunistus paduoda labai 
maža, tečiau nepriklausomieji 
comunistai atrodo lyg sugebės 
savo vietas išlaikyti. Atrodo, 
cad didelio pasisekimo turi kan

didatai stojantieji už panaikini
mą prohibicijos.

Užgina girdus, bus Mek
sikoj gresia maištas

Naujajai prezidentas Calles bu
siąs ramiai inauguruotas 
gruodžio 1 dieną.

NEW ORLEANS, La., spalio 
21. — Meksikos generalis kon- 
salas Juan Marshall kategorili
gai užginčija girdus, kad buk 
prezidentas Obregonas žadąs ne
pripažinti išrinkimą gen. Calie- 
s’o prezidentu ir kad Sinalot ir 
Sonora valstijose gresiąs maiš
tas. ,

Gen. Calles, —- sako konsulas, 
— atvyks iš Europos į New 
Yorką ateinantį sekmadienį ir 
keliaus tiesiai į Meksikos Mies
tą, kame jis bus ramiai inaugu
ruotas graudžio 1 dieną.

AM. EXPRESS CO. KASIE- 
RIUS PABĖGO SU $25,000

ATĖNAI, Graikija, spalio 21. 
— American °Exprcss kompa
nijos Atėnuose kasierius, M. 
Kardamskis, kažin kur* pragai
šo. Su juo kartu išgaravo ir 
25,000 dolerių kompanijos pi
nigų.

LOUISVILLE, Ky„ spalio 21. 
Trys maskuoti banditai apiplė
šė Gamaliel State Banką, išsine- 
šę 10,000 dolerių.

Pekino karo vadas įsakė savo 
jėgoms pradėti puolimą čan- 
gc armijos
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PEKINAS, Kinai, spalio 21,, 
— Telegrama iš čmvangtao 
praneša, kad' iMandžurijos va
do čang Tso-lino kariuomenė 
pasitraukus dešimt mylių atgal 
iš šanhaikuario fronto į senes
nes savo pozicijas. Pekino val
džios karo vadas Vii Pei-Fu 
įsakęs pradėti *. visuotiną žy
giavimą priekin.

Kinų vadas pabėgo
ŠANiGiHAJUS, Kinai, spalio 

21. Hsu Šų-Tsa'ng’as, buvęs 
Anfu vadas ir stropiai dalyva
vęs Kinų politikoj per pasta
ruosius dešimt metų, včl iš
truko iš savo priešų nagų ir 
šiandie, išplaukė garlaiviu į 
Angliją.
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Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę; vešu; 
vidutinis šiaurėryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 47° F.

Šiandie saulė teka 6:09, lei
džiasi 5:00 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 21 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.49
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ........  $17.15
Italijos, 100 lirų ...............  $4.37
Francijos, 100 frankų ...........  $5.20
Norvegijos, 100 kronų.............$14.32
Olandijos, 100 florinų ...........  $39.12
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų $19.20

- - - — - . .... . - --į .r14 ~ ——

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ..................... ♦................ $5.50
100 litų .....................   10.50
200 litu ......    20.75
300 litų ............   31.00
400 litu ......    41.25
500 liti} ..............................   51.50
600 litų ....... ...........   61.75
700 litų .............................   72,00
800 litų .............................   82.25
900 litų ........................ ....... j....  92.50

1000 litų ....................   102.75
Prie šitos sumos reikia ptidStj .25 

centai pašto išalidu už kožtnj. siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

Finansų komisaras sako, kad jau 
esą padarytų dėl to sutarčių 
užsieny

MASKVA, spalio 21. — Sovie
tų finansų komisaras Sokolni- 
kov, kalbėdamas šiandie visos 
Rusijos vykdomojo! komiteto lai
komame Kremliuje posėdy, pa
sakė, kad, nežiūrint darbininkų 
valdžios kritimo Anglijoj anglų 
bankininkai, kaikurių Amerikos 
finansinių įstaigų paremiami 
sutikę duoti sovietų valdžiai plar 
čių komercinių kreditų.

Finansų komisaras neminėjo, 
kaip didelė tų kreditų suma, jis 
tik bendraiš žodžiais pasakė, kad 
Rusija jau padarius užseiny su
tarčių dėl paskolos formoje kre
ditų Rusijos valstybės bankui, 
siekiančių “keletą milijonų rub
lių.“

Žiogai naikina miestą
Atpludę, kai debesis, nuėdė 

šiaudinius namų stogus ir 
daug žalos daro gyvento
jams.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 21. Baisybės žiogų už
puolė Tierra Blanką miestą, 
turinti apie 10 tūkstančių gy
ventojų. Žiogai nuėdė šiaudi
nius namų slogus ir daro tiek 
žalos žmonėms, kad tie nebe
įmanydami kas daryti bėga į 
bažnyčias Dievo prašyti, kad 
jis savo atsiųstą “koronę“.pa
šalintų.

Žiogai storu sluogsniu nugu
lę namus ir .gatves ir miestas 
neturi jokių priemonių jiems 
naikinti. Visoj srity jie laukus 
pavertė tyrais.

Privalomas Esperanto kalbos 
mokymas Vengrijoj

BUDAPEŠTAS, Vengrija. - 
šviesimo ministeri'o sprendimu 
visose vidurinėse mokyklose 
Vengrijoj įvedama privalomas 
Esperanto kalbos mokymas 
dvi valandi savaitėj.

MANAGUA, Nikaragua. - 
Smarki audra Su lietum Mane* 
pfuoj padarė apie 500,000 dole
riu materialių nuostoliu, i. 4 V

Kertino padauža Young 
vėl areštuotas _ _ _  I

Kaltinamas, i. kartu su kitais 
dviem klaniečiais, dėl kėsini- 
mos papildyti žmogžudybę.

MARRION, III., spalio 21. — 
Paskilbęs padauža S. Glen 
Young, kurį Ku K]ux-klaniečiai 
samdo “raidams“ darytį — krė
sti žmonių namus, be nelaiko 
kas svaiginamųjų gėrynių, ir du 
kitu jo įsėbru klaniečiu: Joh|h 
Crompton ir Leonard Barras ta- 

Ipo vakar deputy šerifo Thoma- 
! s’o areštuoti. Visi trys jie kalti
nami dėl užpuolimo ir kėsinimos 
nužudyt John’ą Garavagalią, bu
vusį Herrino miestelio sveikatos 
viršininką.

Areštuotieji buvo vėliau pa
leisti, kiekvienam jų užsistačnis 
po 5,000 dolerių kaucijos.

Herrine valstijos milicija, gin
kluota šautuvais, patroliuoja 
gatves dabodama kad klaniečiai 
vėl nesukeltų riaušių.

Panika teatre
Viena mergaitė negyvai sutryp* 

ta, 35 kiti asmenys sunkiai 
sužpisti.

NEW CASTLrE, Ky., spalio 
21. — Vietos teatre vaidinimo 
laiku vakar kažin kam riktelė
jus: “ugnis!” kilo panika. Be- 
sigrudžiant žmonėms laukan 
trisdešimt penki asmenys buvo 
baisiai įsunįankyti, |ox viena 10 
metų mergaitė mirtinai sutryp
ta. Iš sumankytųjų septyni 
vargiai bepasveiks.

Statys milžinišką Zeppellną

AKiRO’N, Ohio. Goodyea’’ 
Zeppelin korporacijos vyriau
sias menedžeris Paul ii iteh- 
field žada statyti Zeppeliną, 
dvigubai didesnį nei Vokieti
jos pastatytasai Jungtinėms 
Valstijoms dirižablis ZR-3.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

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

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

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

50 CENTU
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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

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

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

' Švedija rūpinas karo 
išlaidy mažinimu

Naujoji socialistinė valdžia skel
bia, kad tai busiąs jos pir
miausias uždavinys.

STOKHOLMAS, Švedija, spa
lio 21. — Po pirmo ministerių 
kabineto susirinkimo tapo pra
nešta, kad pirmiausias naujo
sios valdžios uždavinys busiąs 
apsvarstyti priemones Švedijos 
karo išlaidoms sumažinti.

Naujasai Švedijos ministerių 
kabinetas, su Hjalmar Brantin- 
gu prieky, susideda išimtinai iš 
socialdemokratų. *

PORTUGALIJOS PARLAMEN
TAS’BUS SUŠAUKTAS 

LAPKR. 4

LISA B O N A S, 1 Po r tujgaIi j a, 
spalio 21. — Prezidentas Go- 
mez ruošias sušaukti parla
mentą lapkričio 4 dieną. Na
cionalistai su demokratais nu
tarę ateinančiais rinkimais eiti 
iš vieno.

PASIGENDAMA LAIVŲ, KU
RIE KELIONJĖ BUVO PATE

KĘ AUDROS RUOŽAN.

TAMPA, Fla., spalio 21. — 
Pasigendama garlaivio Ophis, 
kurs turėjo atplaukti čia šian
die. Laivas buvo siautusios au
dros ruože. Bijoma, kad su juo 
nebūtų atsitikę nelaimės. Taip
jau nieko negirdėt apie laivus 
Harald ir Dio, kurįe Jau senai 
turėjo atplaukti.^

DUONOS BRANGUMAS 
PARYŽIUJ

PARYŽIUS, spalio 21.
Nuo ketvirtadienio kaina duo
nai pakeliama, ir svarui reikės 
mokėti 1 frankas ir 35 santi
mai. Kaina duonai pabrangina
ma dėl nuolat kįlančios kainos 
kviečiams., .
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KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Prakalbos ir Mass Mitingas

kituose 
yru 
mass

didžiuliuose 
rengiamos 
mitingai 
politiški 
ir pas 
piliečiai

pra
arta, 
susi
mus, 
neat-

Kaip 
miestuose 
kalbos -ir 
gerinus sakant,
rinkimai, - taip 

.Indiana Harbore 
šiliuką ir rengia mass mitin
gus, kuriuose aiškinama darbir 
n inkams už ką mes turime ati
duoti savo balsą renkant musų 
viršininkus .— nuo Jungi. Val
stijų prezidento iki mažiausio
jo viršininko. Toks mass nu

ir vaikų priežiūros, verpimo, prieš- iv po gipidymo. Kitos ša- 
siuvjipo, ir valgio prirengimo. lys duoda, pensijas materims, 
šie darbai sykiu su kitomis ma-' turinčiomis jaunus vaikus^ kad 
žesnemis pareigomis užėmė visą' jom* nereiktų juos palikti ei- 
jų lail^. BttVolrhaža pirkimo nant darirtin.
ir pardavimo. Visi norai buvo 
aprūpinami daug lengviau negu 
dabar, ir šeimynos reikalavimai l 
priklausė ant kiek jų žemė už-į 
derėdavo, arba ką patys galėda
vo pasidaryti. virimą ir siuvimą. Plačiai kai

Progos moksliu, kokj dabar u '1 - ■-
turime, buvo labili ; _ 
Dukterys išmokdavo, dirbti visus 
darbus namuose.
buvo paprastas dalykas, 
vo progos mergaitėms bite socia
lus klesos, nežiūrint kaip turtina 
gos jos nebūtų, lankyti kolegijas 
ar prisirengti prie kokio nors 
profesijinio darbo.

Daugumoje šalių moteris dau
giausia rėmėsi ant vyro. Įstaty- Į

• skaitomos

BeVeik kiekvienoje šalyje da
bar mergaitė gauna tokį pat 
mokslų, kaip jos .brolis,' nors pa
prastai, jos mokslas skiriasi nuo 
j o, turėdamas kitus šakas, kaip

tingiis jau buvo sušauktas akyse jos buvo
lio 17 d., \\iishington Higli.-toje pačioje' klasėje su vaikais. 
Sclmol Auditonume. Buvo trys Moteris negalėjo daiyti jokių’T“,’V 
kalbėtojai, jų tarpe ir viena sutarčių. Ji negalėjo* traukti jį 
moteris. Kalbėtojai labai geri, teismą ir pati būti traukiama j 
reikia pasakyti, kad moka la- teismą. Jei ji prasižengdavo, 
bai gražiai apipasakoti darbi-„j(>s Vyraa ar tėvas turėjo atsft- 
ninkų padėtį po kapitalistines kyti. žmona negalėjo turėti

Geiiausis kalbėtojau jokios nuosavybės; kokias nuo 
Indianapolis, J. A. 
turptautiAkojo maši

nistų susivienijimo sekretorius. I 
Buvo labai daug žmonių, i ~ 1 
žiūrint kad kitos partijos ren
gė tą pačią dteną. prakalbas ki- j 
toj svetainėj, bet kaip girdėti, 
anose prakalbose tmvo lik ke-| 
li tas plieno trusto bosų ir kų- j. Moterys lygiai taippat, kaip ir 

darbininkai (|i(|esnė vyrų dalis, buvo nepri- 
i darbiniu- leidžiamos imti dalyvumo vai

zdžioje. Galėjo tiktai tie vyrai, 
toks mass mitingas dar bus ]<urįe turėjo nuosavybes.

.surengtas Indiana Harbore, Į Pradžioje dabartinio šim't- 

.NatioirtHk Hali, prie 139 ir Būt- mečio padėtis jau buvo kitokia.
nuo šiuo laiku, visos naminės induš- 
')l|S trijos — siuvimas drabužiu, di- 

» K dėlė virinio dalis,'ypač konser- 
pilie- (vavinias, 
Kvie- tuvėse, kur moterys ir inergai-

t _Js dirbo, prižiūrėdamos maži- 
ir išgirsti gerų na8 arba dirbdamos lengvesnius 

išaiškins kuo- mekaniškus darbus.
La bollette >*’. miesteliai pasidarė 
ą. I ik nepa- centrai, kur vyrai ir moterys, ir

1 . % 1 • Ii\raika.i užsidirbdavo sau pragy
venimą dirbdami 
Kartais visi nariai 
m ynos dirbdavo toje ] 
dirbtuvėje, bet dažniausiai buvo 
išsiskirstę Įvairiose darbo vie
tose. ‘ Kiekvienas turėjo savo 
užsiėmimą, ir kiekvienas gauda
vo savo algą.

Dauguma moterų ir mergai
čių, kurios nedirbdavo dirbtuvė- 
ne rasdavo sau kitas darbo vie
tas. Krautuvės, kuriose parsi- 
duodavo dirbtuvių produktai, 
samdydavo tūkstančius pardavė 

; jų. Biznio ofisai taip pat rei
kalaudavo tūkstančius prie ofiso 
darbų, šie ir daug kitų darbų 
ispalengTo pritraukė daug mer
gaičių, kurios dirba tame lai-

letenos 
buvo

lėtas advokatų, o i 
visi ėjo pasiklausyti

. . i f i hant, mokslas Europoje yra pri- 
apiUM) os. taįkoinas ( socįaiįų klasių reika- 

. Javiniams. Daugiausia svarbos 
Nemoksiąs dedafna ant s.kaitylno, rašymo 

Nei)Uw I * e •ir aritmetikos. Nėra nei vienos 
kitos šalies, kuri duoda tiek 
progos jaunai mergaitei prisiekti 
mokslą nuo pradinės mokyklos 
iki universiteio, kaip Jungtinės 
Valstybes-. Šis mokslo progų iš- 

! plėtimas dateidžia daugumai mo
terų prisirengti prie teisių ir 
medicinos profesijų, į kurias 
dirvas moterys pradėjo eiti di-

Kitos' atnuunos Įvyko moters 
tegaliame ir politiniame stovy. 
Nekurtose šalyse, moteris laiko 
savo nuosavybę, ir turi teisę 
su tėvu vaikų kontroliavime. 
Daugumoje šalių moterys gali 
turėti savo biznius, ir gali pri
imti pilną atsakomybė už savo 
darbus, šios visos atmainos ei-' 
na prie to, kad davus moterims 
lygias teises1 su vyrais. 

L I <

1907 metais Norvegija daVė 
moterims balsavimo teises, ir 
tai buvo pirmutinė Europos ša
lis tai padaryti. Nuo- to laiko, 
balsavimo teisės buvo duotos 
beveik visose šalyse. . Vėįįąu 
prieita prie rinkimų į parlamen-1 
tą, ir moterų dabar raudame 
Finla/ndijosi Atig’lijbs, Vokieti

jos ir kitų šalių parlamentuose. 
O tose šalyse, kur moterys dar 
neturi lygių balsavimo teisių su 
vyrais, dedama pastangų, kad 
davus jom tas teises. |FLlSj.’

Mrs. MICHUItVICZ VIDIKIENE
AKUŠEREA

So, Halsted St., kampas 31 gat.
Yards 1119

3101 
Tek
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusį Penngyb 
vamjos ligbn- 
buČiuove. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pa 
gimdymų.

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

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

Trečiadienis, Spalio 22, 1924
iTel. Blvd. 813>

M. VVoitkeyvlc, 
BANĮ S 

AKUŠERKA
Šiuriu patyrime 

^sėkmingai pa 
arnauju mote 
•ims prie gimdy 
no kiekvienarM 
Atsitikime. Tei 
da ypatišką pri 
turėjimą. Duodv- 
patarimus mote* 
rims ir mergi 
ndms dykai.

3113 South 
Halsted St.

«-DR. HERZMAN"®1

NORĖDAMI?
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-g 
NYTJ VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*, 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St,
Tel. Be levard 0611

Padarom pirkimo
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. •

Chicago i 
ir 0774
IR PAR-1

savybes ji turėjo vesdama, pri
klausė nuo tos dienos jos vyrui. 
Jokių teisių neturėjo ant savo 

n,c" vaikų. Jei ji užsidirbo pinigų 
namuose, tie pinigai priklausė 
jos vyrui. Jei dirbi kur kitur, 
jos vyras galėjo iškolektuoti jos

3 blokai 
Prakalbos 

spalio 23 
vai. vak. Taigi lietuviai 
čiai privalote atsilankyti, 
čiami yra visi plieno darbiniu-Į

Main gatvės.

— buvo daromas dirb-

kalbėtoji], kurie 
geriausia apie 
Wheeler politiką. .... . 
mirškite bulp laiku, kad paskui 
nereiktu stovėti pribuvus vė-* 
liau. Kelviitadieily, spalio 23 
<1., <3 v. vak\ bukime visi dar
bininkai. —Darbininkas.

Miestai ir 
industrijų

dirbtuvėje 
vienos šei-

Moterų padėtis kitėja 
visam pasauly

Kaip visi žino, didelės atmai
nos Įvyko paskutiniame šimt- - 
mėty kaip socialiame taip irt 
ekonominiame gyvenime Euro
poje ir Jungtinėse Valstybėse, 
šios atmainos veikia ypatingai 
ant moterų, kaip jos užsidirbda
vo sau pragyvenimą, jų mokini-( 
mo progų, ir ant jų tegalės ii'
politinės padėties. į, .... -

Baigiantis šimtmečiui didesnė.108 ir ;|Pslvedimo' 
moterų dalis kiekvienoj šaly ! 
dirbo beveik taip pat, kaip dirbo 
j ii prabočiai per kelias gentkar- 
tes. Naminiai darbai buvo j- 
vairųs ir skaitlingi ir buvo pa
skirstyti’ tarpe šeimynos narių. 
Moters darbas susidėjo iš namų

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
f- - > ■ < 1 .

Rašo Isabelle Kay
Lietuvę' šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininke ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

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

1046 Mihvaukee Avė., kamp. Nohle St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. llaymarket 
9149. Res. Keystone 4130. Į

j

DR. SERNER. 0. D
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjinvą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

. RODYKLĖ No. 18
Virimo Receptai

Smetoninės zupės. yra geras būdas 
dadėjimui sykiu daržovių ir pieno 
prie apmažinto valgymo ir yra taip 
maistingos kad su duona ir sviestu( 
jos gali sudaryti vyriaus} valgį arba 
vakarienę. Jas taipgi galima duoti 
bulijono puodeliuose, apibarstant la
bai smulkiai kapotom petruškom. Se
kantis receptas užtenkamas dėl šešių 

Tas receptas buvo toks geras 
kad šimtai šeimininkių 
doja.

jį nuolat nau

2
2
2

Z UPĖ
kamblių
vandens

SMETON1 NĖ
puodukai daržovių 
puodukai dUržovių 
šaukštai sviesto

1-8 šaukštuko-pipirų
biskis babkavų lapų
2 puodukai evaporated pieno
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos., 
1 šaukštukas trintų sVOgunit.

načioie Sutarpink riebalus skauradoj, 
. , J dėk svogūnus ir šutink palengva

k t • • i i »— ■» •ii

Kiekviena šalis, kur buvo to
ki padėtis, atrado reikalingumą 
Įstatymu apsaugojimui jaunų 
moterų nuo pavojaus ilgų valan
dų, naktinio darbo ir t.t. Neku
rtose šalyse, yra Įstatymai ap- 
saugojantys moteris nuo darbo

Naminiai Pasigelaėjimai
Baltas šilkas ir satinas geriau iš

silaikys jei suvyniosi juos į mėlyną 
popierį išvengimui pageltonavimo.

Saugus būdas laikyt nuodus nuo 
panaudojimo vietoj vaistų įkišant 
spilkutę ar fonografo adatą iš vi
daus arba apačios korko kad smaiga- 
lis išlystų per viršų.

Baltą milinę kepurę galima išva
lyt padarius iš arrow root ir magne- 
sia košę'; sumaišant su šaltu vande
niu ii- užtepant ant kepurės ar skry
bėlės. Leisk visai išdžiūt, tada nu
trink.

Skalbiant šviesiai gelsvas langines 
krakmolu reikia nudažyt arbata arba 
kava.

Sidabrini krepšelį pamerk maslion- 
kose per naktį, ryte nuplauk druųg^ 
name vandenyj ir nušluostyk saushi 
minkštu skaruliu, ir išrodys gražus.

Nudegus pirštą, ant tos vie
tos tuoj' miltų, ir-įiilcąusmo nejausi. 
Miltai apsaugo 'škattsihą nuo šalto 
oro.

Taukų plėtimas galima nuimt nuo 
vilnonio patiesalo tinnant tvirtai su 
kloforme padažytu ^karuliu.

SVEIKATOS’ PATARIMAI
Rouge (veido dažai) galima pirkti. 

dviejose formose, pudra ilr kietą. Ją J 
naudoti reikia prie ‘š*desos, ir reikia 
uedėt biskj pudros -ant tų vietų ^iian, 
tepant. Rouge reikia naudot labai} 
mažai. Daugelis mėgsta naudot bis- 
kį enki cream ant odos pirm rouge: 
tepant. Reikia žiūrėti ją pasirenkant j 
nes ji skinasi ir pritaikoma prie na- j 
turalės spalvos. Visi apsidažymai rei! 
kia pirma nuvalyt naudojant cold 
cream. Garo maudymas yra gerai, 
nes visai atidaro odos skylutes, 
riausia pasitart su vaistininku 
tai kuri rouge geriausia jums.

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausiu 

dalykų duodančių . žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda i.š 70 nuoš. 
svorio vandens. Keikia^kasdien su
naudoti betn šešis stiklus vandenio. 
Tas nereiškia kad tai turi būti gry
nas vanduo, galima sunaudot arba
tos, kavos ir sodų pavidale. Faktas 
yra kad skystimai išeina pirmiau iš 
vidinių negu tirštimai. Geriausia yra. 
gerti vandenį pirmiausia iš ryto ir 
paskiausia vakare. Daktarai pataria 
išgert šalto vandenš stiklą tik atsi- 

.kėlus, ir tiek pat vakare šilto einant, 
gulti. Tas pagelbės užlaikvt kuno( 

•sistemą geroje švarioj padėtyj.

Prakalbos

S. J. Beneckas

Temoje
Danguje ir ant žemes ka
re, opekloje yra pakajus

Seredoj Oct. 22, 1924
Pradžia 7:30 v. v.

Meldažio Svetainėj
2244 W. 23 PI.
Chicago, III.

Bus išaiškinta, kas yra 
tas dangus, žemė ir pekla. 
Nepraleiskite savo pro
gos, kas tik yra gyvas bu
kite ant šių prakalbų, gir-1 
dėsite indomių dalylų.

Įžanga Liuosa. 
Nėra Kolektos.

Rengia ir kviečia T.S.B.S

Gerai lietuviams žinomas per 16 
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 Labąratorija» 1025 W. 
18th St.. netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Carai
J. 8110,“ Naktį
) -• Drexel 0950
( Boulevard 4186

3410 S o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir ęo 8,yal. vak. 
Special:' Nėdelioms ofisas uždary
tus. •’ Jeigu . reikalinga deL naumų, 
šaukite Boulevard 4'136- ' arba 
Drexel 0950.

Telefonai s

....................... ■ ....... ..

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

TeL, Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

r . . .

•» , į • • '

J____ ______J.._________________ _  _ ’

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 -> 
127 N. Dearborn Str,

Telef. State 7^21

su- 
i per 

penkias miliutas; dądčk miltus, nuo
lat maišyk iki burbuluos. Dadčk pa
lengva pieną, atmieštą daržovių\yan- 
deniu, nuolat maišant iki aptirstčs. 
Sudėk daržovių kamblius ir užskonį 
ir plak vieliniu menturiu arba kiau
šinių plaktuku. Putos susidarę šia
me procese neduos užsidėt skurai 
ant Smetonos ar pieno zupių. Duok į 
stalą tuoj su grūzdais, trapiais kre
klais ar džiovinta duona.

Virtuvės Reikaluose«
Kepant pyragaičius su sviestu rei- 

•kia turėti pečių neperkarštą. Pyra
gai be sviesto reikalauja greito karš
to pečiaus. Kepant pyragaičius pe^ 
čius turi būti užsildytas greitai prie 
vidutiniškos temperatūros. Jei mo- 
lasai naudojama, pyragai iškeps dar 
greičiau.

Kad nepajuostų obuoliai pjaustant, 
naudok sidabrinį peilį.

Perspaudus lemoną ar orandžį tuoj 
nuvalyk spaustuvą. Tas išvengs ne
reikalingo truso vėliau.

Stotkų mazgotė reikia išskalbt kar
štoj sodos soliucijoj ir. išplaut karšta
mo vandenyj po kiekvieno naudojimo. 

Žemvuogių gėrimą paskanink (te
pilant visg} vynuogių skystimo, le- 
inono skystimo, ir arbatos.

Dedant j stiklus rhubarbą naudok 
liek pat ir cukraus ir visai mažai 
vandenio. Jį taipgi galima sudėti 
nevirtą ir nesaldintą. 
I J . J Į .11- -Į ru:~’ " 1    n > M <■>.!>!. ~ ■ *.jW i * - u I ■ ■ -1 I • ... -■ .11

Mcm Rekomenduojaipc Sekančius Produktus:
Visuomet laikykit kianą Bordens njnkas maloniai parduos ji jums, nes 

Evuporated pieno jūsų ice box' y .Jis v t ir UŽKaJ5(|illti Ru.
nesugenda ir yra geras dėl visokio J v
valgio jūsų virtuvėje. Jūsų groser- vo kostumeilus.

Ge- 
apife

Praktikuoja 17 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas (Jžiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS}

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki' 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
'Vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Vakarais ir nedėlios rytą 
ofise ‘‘Naujienų” nante':

1739 So. Halsted Str.‘ 
Telef. Roosevelt 8500

Panedčlio vakare: 
4601 S’o. Marshfield Avė.

Akinių pritaikymo mene
20 metu prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažąja ?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate khip ir smiltis akyne?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar " ‘turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto 
tiekos t am Dariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom r.uo 9 ryto iki 9 vakarą.

Nedėli'oj nuo 9 iki 11:30 dieną

ap-

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

UI, III

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dettią
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

0

=• Tavo Pareiga Jais Rūpintis
Maži kūdikiai negali niekuoml sau pagelbsti! Kuomet ją vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia.' Tai yra reikalas jus, 
motinos I Prižiurėkit Juos rūpestingai. I’ridabokit. kad ją viduriai 
veiktą kiekviena dienų. Ir jei apsireikžtų nors mažiausia vidurią 
užkietėjimas, duokite jiems Bainbino—Kūdikių Gcrįausį Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praSo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, ^ikrai. Ponka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos,

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4043 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30* iki 7:30 vakare

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

iki 12 dieną.

DKT 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. Dre^l 2279

J. P. WAITCHES
.Advokatas

MJEŠ^O OFISAS: 
1^7; N. Dearborn Street, 

; Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojijpo apstr&ktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių'. Vėda visokius sudus.

>—■ i' ■■ ■■' ........... .......
Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

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

iki 2 vai. po pietų

6
8

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drėxel 9191

Dr. A. A. Roti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrišką
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisam 3103 So, Hatptcd St., Chicpg* 
ari i 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne • 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Dr.Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phonc 
i.aiayeite 007b. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 \V. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 yakare. Del specialių 
-įdardu telefonuokit Prospect 0610

BBM

Jei abejoji akimis, pasiterauk
D r. A. R. BLUMENTHAL

Optomotriat
Tol. Boulevard 8487 

: 4849 So. Ashland Av*.
Kampas 47-tos ant. 2 

- lubų
1801 Blue Island Avė
Phoue Roosevelt 2025

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie StM Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 j 

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

6-8 v. v. apart Panedčlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. 8AGDZI0NAS
ADVOKATAS

Ved* bylas visuos* Teismuose, Egsaml- 
nuojn Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimas.

7 South Dearborn Street 
Telefonas llandolpb 3281 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Tekionas Canal 1H7.

PrancūziškasDr. A.I KARALIUS
(lydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago
Telephone ’

Boulevard 2160
Vnlandoa

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St, Chicago
Tel. Yords 4681U.

Dr. A. K. Rutkauskas
gydytojas ir Chirurgas

4442 So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

Jei ieškai baigenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Specialiai M* kraujo ,odot>, chroniš
kų ir slapių ligų

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. anl 
viršaus Ashland State Banku 

Telefonus Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. 
^Nedėlipj nuę 2:30 iki 4:30 po piet; 
Vi / Biuras 4204 'Archer Avė.

■ * Kampas Saorainento Avė.
V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaadette

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVaShingtyn St. Room 911 § 
Tel. Central 6200

0cero Ūtarninko vakare 
131448. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgepoi-to Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8286 S. Halsted St. T.Boul. 6737

i ,
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Trečiadieni?, Spalio 22, 1924

BRIDGEPORTASAdymą pažintis su jvo: i

biznieriais
‘i. Svarbiausi klausimai bu- 

apšvietimas gatvių ir krau
tuvių langų; tinkamas ir nuola
tinis skelbdinusi ir tvirta orga
nizacija. Del įvykinimo pakel
tų sumanymų, tapo paskirtos 

kurios
Iš visų pusių, savo gyvenime, 

mes ėsame apsupti žmonijos..Iš .tam tikros komisijos, 
artymųjų — randasi netik geri,'nuolat veiks ir patieks planų se- 
bet ir blogi musų draugai. Kai .kamam susirinkimui, 
kurie iš jų per musų neapsižiū
rėjimą, ar nemokėjimą gali ir 
atsitolinti nuo musų — savijjų. 
Tam reikalisga artyma pažintis.

Peš musų biznierių nėra min
ties, kad žmogus atėjęs krantu- 
vėn, visus savo pinigus prapirk- 
tų. Jam yra linksma, kad jis 
(biznierius) pardavė, bei paro
dė tą, ko jojo kostumeris prašė.

Puikus ir pagirtinas dalykas, 
kad biznieriai nevartoja “žydiš
ko biznio.” šis biznis yra ne
naudingas netik pirkėjams, bet 
ir pačiam bizniui kenksmingas.

Nieks (negali primesti lie- 
viam: .J Rokuižo ir M. Gurskiui, 
kurie parduoda batarias ir kitas 
automobilių reikmenis. Jų 
krautuvė, VVestern Batery Sta
tion, 4652 So. \Vestern Avė. yra 
laikoma už teisingą biznio įstai-

Jei šios apielinkes biznieriai 
veiks taip gerai, kaip kalbėjo, 
tai už metų laiko Hialsted gatvė, 
tarp 16 ii r 22 taps stambia biz
nio vieta, ir šios apielinkes gy
ventojams nereikės dejuot, kad 
savastys puola. Pradžia tikrai 
gera, pažiūrėsim kokia bus to
lesne eisena.

BRIDGEPORTAS
DISTRIBUTORIAI

Gulbranseno Fabriko Registruojan
čių Pianų. Parduodame fabriko 
kainomis, be agento komišino, ant 
lengvų išmokėjimų.

Prezidentas Cooiidge 
sako:

“žmogus* neguli paprastai laukti 
iš legislatufos (teisdarystės) savo pa- 

| sisekimo. Darbštumas, taupumas, 
būdas yra nesuteikiarpi valdžios vei
kime ar pasiryžimu. Valdžia negali 
paliuosuoti nuo triūso. Ji negali su
rasti ką kitų kas užimtų vietų, atly- 
ginitno už tarnystę. Savivaldyba reiš
kia savęs — užlaikymas, Negali būt 
vaistų dėl stokos darbštumo ir tau
pumo. Joks suvedimas valdiškas pa
ramos negali padaryt visus mus tur
tingais.“

Darbštumas ir taupumas yra svar
bi lietuvių ypatybė. — Už tat jie tu
ri ir savo darbą.

Universal State Bankas
3252 So. Halsted St.,

. Chicagp, III

MILDA THEATRE 
3140-42 S. Halsted St 

Naujausi paveikslai bus rodomi 
(Ictober 22-23 

GLOR1A SVVANSON 
Her Love Story 
October 24-25 

HOOD GIBSON 
Uit and Run 

Octoher 26 
VVILLIAM DESMOND 

in Big Timber 
October 27-28-29-30 

RUDOLPH VALENTINO 
Monsieur Beaucaire

NAUJIENbs, Chicago, m

BRIDGEPORTAS T0WN OF LAKE

WEST SIDE

Eks- 
Ka- 
Ka-
P»-

Skrybėles jaunoms 
merginoms, mote
rims ir vaikams, 
labai žemomis kai
nomis.

BRIGHTON PARK T0WN OF LAKE

•G48 ^.47^7

kainomis.
pertų patarimai.
lėdų dovanoms.
ledini orderį ir 
nigų.

GOLOMBIEWSKIO
APTIK K A

.2633 West 47th Street,
' kampas Talman Avė.

Tel. Lafayette 2886 
CHICAGO, ILL.

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKUIŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

Pirkite čionai RADIO pigiausiomis 
J-----Radio ir jų dalys.

Pilkit RADIO
Palikite dabar 

sutaupykite

Chas. K. Vuosaitis
PATYRUS LIETUVIŲ KRIAUČIUS 

Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Valome, Dažome ir Atnaujiname 
Senus.

8337 So. Leavitt St., Chicago, III. 
Tel. Roosevelt 8982

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, sayin. 

Lietuviški ir Amerikoniški valgiai 
3955 Archer Avė., Chicago, UI.

S. D. LACHAWICZ

Kas daugiau paskleidė links
mybės, dailos, muzikos ir dainų 
Brighton Park, jei ne p. C. J. 
Guriu. Jo, Brighton Music ant 
Jevvelry krautuvė, 4216 Archer 
Avė. užlaiko visokio plauko mu
zikos instrumentų ir lietuviškų 
rekordų. Nieks negali pasaky
ti, kad jis neturėtų to, kas lie
tuviam patinka.

P SU

Oulbranecn Trade Mark

r?ULBRANSENKjlhe Hegistering Piano
taip papuošė, 

Gudjonis. Jis 
kerpa plaukus, 
masažiuoja ir

GARAD2IAI
Už

$229
Jus galite nusipirkti visą materio- 
lą dėl 2 karų garažiaus, miera 
18x18 pėdų, neįskaitant cementi
niu grindų ir pastatymo. ‘

Už

$397
Jus galite nusipirkti tą patį gara- 
džių pilnai pastatytą ant jūsų lo
to su cemento grindimis iv du sy
kiu malevotu. Gatavas įvažiuoti 
karą. Ateikite ir pamatykite mo
delį ir gaukite dykai naudingą do
vaną.

Douglas Products Čo.
2901-19 S’o. Halsted Street 
Prieš Mark White Sųuare

LIETUVIS 
GRABORIUS

2314 W. 23rd Place 
CHICAGO, ILL.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiuusia. 
Reikale mekjŽiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271-2199

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kas lietuvius 
kad ne Juozas 
tarsi artistas. 
skuta barzdas,
garbiniuoja plaukus. Jo barber- 
nėj, 3825 Archer Avė. atlanko 
visi, kurie tik nori gražiai atro
dyti ir aplaikyti sanitarišką dar
bą. F

Krautuvė lietuviškų rekordų, ro
lių, gaidų. Phonografai: Bruns- 
wich-Radiolos, Radio.

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St 

CHICAGO, II^L.

DR. M. K. SHEEHY 
DPJNTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6154

Valandos nuo 10 iki 5:30 utaminke, 
ketverge ir subatoje, nuo 10 ryto iki 

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

ANTON J. STUPAY
Vyrų aprėdalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės 
Valome ir dažome 
4220 Archer Avė.

Visas šis obalsis “remkite kai
mynus” teikia vieno artymo ki
tam pagelbą. Vii si musų sten
gimosi yra tam, kad vienas ki
tam palengvinti gyvenimą. Šian
die vienas.yra biznyje; rytoj 
— jo vietojo bus kitas.musų 
draugas, šiandie mes jam gel
bėkime, rytoj jis turės mums 
gelbėti. Rėmimas vieno — yra 
tik paskola, kuri atneš mums 
patiems maudą. Sekime, kad 
butų ką pinuti: remkime kaimy
nus, kurie garsinasi “Naujieno
se.’.’

TOWN OF LAKE
Senas naujienietis A. A. Va

siliauskas naujam biznije New 
City Tire and Supply Co. po No. 
1702 W. 47th St., sako, kad jie 
suteiks geriausį patarnavimą 
visiems savo vientaučiams, kaip 
tai taisyme automobilių, nes jis 
yra labai patyręs mechanikas. 
Reikia linkėti gero pasisekimo.

žvalgas.

90 o >

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Motetų dreses; kautai Ir sijonai 

dąromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Phone Lafayette 8881
Rpk. Plione Englevvood 6479

DR. FRANCIS .1. HEENEY
■' Optometrist

Akys egzaminuojamos
, V. Akiniai pritaikomi 

Valandas nuo 10 iki 5, nuo 7 iki
4280 Archer Avė.

MI

Pečiai dėl Apšildymo

$6.99 ir aukščiau. Didelis pasi-Nuo .
rinkimas visokių išdirbisčių ,kokių tik 
kam reikės.
P. BARŠKIS, FURNITURE STORE 

1748-50 W. 47th St.

Vitak-Elsnic Gompany
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkua 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

ROSELANDAS

Geriausi Pianai

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 230€ 

W. .L Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sldės.

2230 W. 82nd Street, 
CHICAGO, ILL.

Illllilllllllllllllllill III linu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR

Yra kimbali ir yra parduoda
mi tik geresnėse krautifvėse, 
už tą pačią kainą visur. Iš 
Lietuviškų krautuvių yra 
vien tik THE PEOPLES 
FURNITURE CO., Krautu
ves 1922-32 So. Halsted St. ir 
4177-83 Archer Avė. Parduo
da Kimbali pianus, bet hei jo
kia kita lietuviška krautuvė 
Chicagoje. Patartina lietu
viams, kurie nori gero piano,

Tel. Pullman 5787 
SAM RUDNIK 

Laikrodininkas i ) 
auksorius. Fono 
grafai ir rekordai 
Persikraustė iš 342 
Kensington Avė.
11421 So. Michigan 

Avenue.

NAUJIENŲ APIELINKE

BRIGHTON PARK

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais. 1

BRIDGEPORT.
Jos Rudrik sako, kad ant Ra

diolų yra labai didelis reikalavi- 

. mas, Brunskick Co. išdirbėjai 
sako nagalės išpildyti visų už
sakymų, gal tik trecia dalį išpil
dys. Dabar turės visi užsisaky
ti iš kalno Radiolą, kad gavus 
ant Kalėdų. žvalgas.

18-TOS GATVfiS BIZNIERIAI 
SUKRUTO.

Naujienų pakeltas obalsis rem- 
kite savo kaimynus jau prade
da rasti didelį pritarimą, 
iniausia tani obalsdui 
bridgeportiečiai, juos 
brightonparkiečiai, o paskutiniu 
laiku labai susirūpino ir 18-tos 
gatvės apielinkė.

Pereito pirmadienio vakare, į- 
vyko šios apielinkes biznierių 
pasitarimas1. Susirinko arti šim
to biznierių ir prie gardžios va
karienės nutarė, kad obalsis 
“remkite kaimynus” turi nepa
prastai didelės svarbos kiekvie
nai apielinkei ir yra vertas di
džiausios paramos.

Susirinkime buvo pasakyta 
keliolika kalbų įvairiais klausi-

Pir- 
pritarė 
pasekė

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikėm vyrų, moterų ir vai- 
kit aprėdalus geros rųšies ir par
duodame pigiai. Kiekvienas atsi
lankęs bus užganėdintas.

J. Sandarg’s ir
J. Pikelis Co.

3159 S. Halsted St., kampas 32 St. 
CHICAGO, ILL.

AUDITORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vięta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

.3802 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Rockwell Hardware 
Store

JONAS DERING1S 
4414 So. Rockwell St.

Visokių geležinių daiktų: kirvių, 
peilių, pjūklų ir malevos visokios 
spalvos ir visoki kuknios indai. 
Parduodame nupiginta kaina. Da- 
statome į visas dalis miesto.

Phone Lafayette 4689

THE PEOPLES 
FURNITURE Co 

Krautuves

Benošiaus Aptieka
G. Bėnošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

vvilliams & Yanchus
4140 Archer Avė.

Didelis išpardavimas garantuotų vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų

NAUJIENŲ APIELINKE
-------- -------- —---------------——

Telephone Canal 6174
J. F. Radzius

LIETUVY® GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

bams, veselijoms ir krikštynoms.
668 West 18th Street, 

Chicago, III.

Telephone Boulevard 41.39
A. MASALSKIS 

LIETUVIŠKAS GRABORIUS 
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

bų, veselijų, krikštynų ir tt. Prista
tau pirmos klesos karus dauję pigiau 
kaip kiti.

8307 Aubum Avenue, 
Chicago, III.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS STORE 

2644 W. 47th St.

Duodami premio tikietai su 
vienu pirkimu, kurie taip geri, 
auksas.

kiek- 
kaip

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Stasulanis ir Sūnūs
KAULE MUSIC CO.
3236 So. Halsted St.,

Chicago, Iii.

APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
3108 South Halsted St* \

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lome .dažome, protiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

K. Kasparaitis
38p7 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
KONTR A KTORICS II

KKAL ĖST ATE

Budavoju medžio ir muro na
mus. Esu 15 metų tame biznyje. 
Todėl kiekvienas kuris su manim 
turės biznio reikalą, užtikrinu, kad 
būs pilnai užganėdintas.

Phone Lafayette 0271

Liberty Hardware
L. Strojwas, savininkas 

Maleva, stiklas, įrankiai, lovos, 
springsai ir matrasdi. • 

Taisome ir nikeliuojame.
2701 W. 47 St.

Joseph Rekar
VĖLIAUSIOS MADOS 

ČEVERIKAI
2422 West 47 Street

CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 6342

New City Electric Co.
2418 W. 47th St.

LIETUVIAI KONTRAKTORIAI
Suveda dratus dėl namų, ir dirbtu

vių, taipgi sudeda motorus ir visokias 
elektros mašinas, už labai prieinamą 
kainą. (

3793 Archer Avė

Amerikos Doleriai

T0WN OF LAKE
BATTERIS, MOBILE

J.MAUTNERS
DRY GOODS STORE

Geo. L. Cleveland, P. F. Cloonan 
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPĄ IR 
ANT SHEET METAL WORKS’

Bodies ir fenderiai, pečiai, furnaces 
ir gutteriai. Visas darbas paimamas 

ir pristatomas.LIETUVIŠKA BARBERNE
JUOZAS GUDJONIS 

3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

Visokios mados darbas atliekamas. 
Merginoms, Moterims, vyrams ir 
Vaikams.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė. ♦

Vyrų furnishing, eevęrykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

T AJERAI, 
ALIVA IR VISOKIOS REIKME

NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Tajerus ir Baateris

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 W. 47 St.

Phone Boulevard 2282
Vedėjas A. A. VASILIAUSKAS

Phone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų 

speciališkumas
CHARLES K. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, IW.

Nusiuhr 
čiami Lietuvon

GREIČIAU NEGU | TRIS SAVAITES 
KAINUOJA TIKTAI 3% (NUOŠIMČIAI)
Nereikią mokėti už persiuntimą. Neatrokuoja te
nai kaip nueina. Jusy draugai gaus tikrus Ameri
kos dolerius, pilną sumą kokią jąs jiems siųsite.
Amerikos doleriai pasiųsti į Lietuvą bus dastatyti j 
sekamą laikotarpį.
1. Lewin, Kražiai, išsiuntė liepos 30, 1924, išmokėta 
augusto 21, tik 21 dieną. Rabinas J. L. Blochas, Tel
šiai, išsiuntė augusto 4, 1924, išmokėta augusto 25, 
1924, tiktai 21 diena, Ite Wisgeridiski, Kųwno, Slabo- 
da, išsiuntė augusto 7, 1924, išmokėti dugusto 24, 
1924, tiktai 17 dienų. Ruchel Schwartz, Kėdainiai, 
išsiuntė augusto 8, 1924, išmokėti augusto 26, 1924, 
tiktai 18 dienų.

Siųskite pinigus jūsų giminėms į Lietuvą per

SCHB1FKSBANK
728 W. Roosevelt Road netoli Halsted 

Chicago, Illinois.
RESURSŲ $6,000,000.00 < 

Nariai Chicago Clearing House Association
Įsteigta 1892 m.,

Seniausias Foreign Exchange Departmentas.
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nas sąlygas is valdžios, taip (pravedusieji 64 atstovus vieto- 
kitko — kad nacionalistams je 62) ir ūkininkų sąjunga (pra
būtų pavesta keletas vietų vedusi 24 atstovus vietoje 21). 
ministerių kabinete. Tub-^ Švedijos socialistų laimėjimas 
met vėl prasidėjo kova. Ita 
cionalistai reikalavo, kad 
butų sudaryta visų buržua
zinių partijų valdžia (buržu
azinis blokas), o socialde
mokratai reikalavo, kad bu
tų paleistas reichstagas.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: lioosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: k
Chicagoje —r paštu:

Metams___________ —......
Pu^ei metų ............. -..........
Trims mėnesiams ..............
Dviem nlėnesiam .—....... -
Vienam mėii&iiui

Chicagoje per nešiotdjusr
Viena kopija -----------
Savaitei ....................——^~j.—.18c
Mėnesiui . ............... ..... —..„....‘..J V5c

: i

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams___ _____ _ ________ $7.00
ęusei metų ------- -—— 8.50

rims mėnesiams -------------- 1-75
Dviem mėnesiam . .....—— 1«25
Vienam nienesiui ....------------ —

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

, ‘ 1 .* t M • ;

Metams.......... ............................. $8.00
Pusei metų .......— 4.00
Trims mėnesiams     2.00
Pinigus reikia aiųstit pašto ,M°ney 

Orderiu, kartu ■ su; užsakymu.
— ■■ ' *»■ i'iiii .■■■■" 1 ...-■una!

$8.00 
4.00 
2.fl) 
1.50 

„ .75

Kancleriu sMarx (kuris 
yra katalikų Centrožmo
gus), o dar labiaus “liaudięs 
partijos” nestambiųjų kapi
talistų) atstovai valdžioje, 
linko prie nacionalistų. Bet 
demokratai, kurie taip pat 
dalyvauja valdžioje, prieši
nosi blokui su atžagaręi- 
viais. Todėl derybos su įvai
rių partijų atstovais tęsėsi 
per keletą savaičių be jokių 
pasekmių. Neturėdama pa
stovios daugumos reichsta
ge ir nesugebėdama įvykinti 
naują kombinaciją su kito
mis partijomis, valdžia, pa
galios, nutarė paleisti reich
stagą. 'H.

Nauji rinkimai parodys, 
kuo tas krizis pasibaigs. i!

Vėl naujas .švarbus įvykis 
Europos politikoje.: ypkfeti- 
joje tapo paleistas froichsta- 
gas (parlamentas) ir paškiK 
ti nauji rinkimai. Rinkiinų 
diena, rodos, bus gruodžio

Tas įvykis reiškia Vokie
tijos socialistų ir demokratų 
pergalę, nes beveik nėra jo
kios abejonės, kad naujuose 
rinkiniuose atžagareiviai 
(dešinieji ir kairieji) bus su
mušti.

Reichstagas, kuris dabar 
tapo paleistas, buvo išrink
tas šių metų gegužės mėne
sio 4 dienų — kuomet Fran- 
ciją dar tebevaldė Poincarė, 
ir kuomet Vokietijos žmo
nės buvo pradėję netekti vil
ties, kad ginčai tarpė Vokie
tijos ir Francijos gali išsi- 
rišti geruoju. Paimti des
peracijos, milionai vokiečių 
tuomet balsavo už komunis
tus, skelbiančius “viso pa
saulio revoliuciją”, ir dar di
desnis skaičius — už nacio
nalistus, skelbiančius atker
šijimo karą “faterlando” 
priešams.

Gegužės 4 d. rinkimai la
bai susilpnino socialdemo
kratas ir vidurines partijas. 
Valdžia tečiaus pasiliko tų 
partijų rankose, ir ji tik su 
didžiausiu vargu pravedė 
reichstage įstatymus, kurie 
buvo reikalingi įvykinimui 
ekspertų plano reparacijų 
klausimu, priimto Londono 
konferencijoje.

Socialistai ir demokratai 
tikisi, kad jie atgaus tas po
zicijas, kurios buvo pralai
mėtos gegužės 4 d. rinki
muose, ir kad busimoji val
džia bus pakankamai stipri 
atremti ' ir nacionalistų, ir 
Maskvos davatkų atakas.

Tai vilčiai yra daug pama
to. Nes šiandie visoje Eu
ropoje yra ne tokia atmos
fera, kokia buvo penki mė
nesiai atgal. Vokietijos 
žmonių dvasia pradeda at
gyti, todėl desperacijos apa
štalai nebeturės pasisekimo.

Darbininkų judėjimo at
žvilgiu bus ypatingai svar
bu, kokių vaisių tie nauji 
rinkimai atneš komunis
tams. Po gegužės 4 d. bal
savimų Vokietijoje jie 
pradėję labai aukštai 
savo nosis, 
socialistai 
nykstu, ir 
Vokietijos
sidursiąs po Maskvos skver
nu. Pažiūrėsime, ką paro
dys gruodžio 7 d.

buvo 
kelti 
kad 
jau

Jie skelbė, 
Vokietijoje 
neužilgio visas 

proletariatas at-

Apžvalga
SOCIALISTŲ AUGIMAS .

ŠVEDIJOJE

Kuomet dar tebėjo ginčai 
Vokietijos reichstage dėl 
Londono konferencijos nu
tarimų, socialdemokratai 
pradėjo reikalauti, kad val
džia atsišauktų į žmones — 
arba paduodama tų nutari
mų patvirtinimą referendu
mui, arba iš naujo paskelb
dama vičūotintfs linkimus.

Nacionalistai, bijodami 
naujo visuotino balsavimo, 
paskutinėje valandoje pat 
keitė savo frontą ii\ padėjo 
valdžiai pravesti', reichstage 
Londono sutarčių patvirti
nimą. Bet už šitą patarna
vimą jie išsiderėjo kai ku

yra 35 metų darbo plasekmė. Da
bartinis premjeras, drg. Hj al
mai’ Branting, buvo pirmutinis 
socialistai, išrinktas j švedų par- 
lamentą, 1895 metais. Nuo tO 
laiko jisai be pertraukos buvo 
parlamento narys ( jisai yra 64 
metų amžiaus). r

Spartus socialistų augimas 
Švedijoje prasidėjo 1902 metais, 
kuomet jie gavo rinkimuose 8,- 
751 balsą ir pravedė 4 atstovus. 
Trims metais vėliaus, 1905 me
tais, už socialįstus buvo paduota 
26,083 balsai ir išrinkta 17 >at
stovų. 1908 mėtais — 54,009 
bal. ir 33 atstovai; 1911 metais 
—172,000 balsų ir 64 atstovai; 
1914 metais (specialiuose rinki
muose) — 230,000 bal. ir 73 at
stovai; 1914 metais (regulia
riuose'. rinkimuose) — 265,000 
bal. ir 85 atstovai; 1917 me
tais — 86 atstovai; 1920 me
tais —93 atstovai; 1924 metais 
—104 atstovai. " Balsų šiuose 
paskutiniuose rinkimuose social
demokratai gavo 725,800, t. y. 
48,600 daugiaus, negu 1920 m.

Per 22 metu Švedijos socia
listai pasirodo tik vieną kartą 
turėjo nepasisekimą (ir tai . ne
didelį) rinkimuose būtent, 1917 
metuose, kuomet partijoje įvy
ko skilimas. Partijos viduj; buvo 
pradėjusi tvęrtis “jaunųjų so- 
soclalistų” y. .urbanizacija’ (ata- 
tinkanti1“kairiajam sparnui” 
Amerikos socialistų partijoje, 
susidariusiam 1919 metais). 
Tie “kairiasparniai” tapo iš
braukti iš partijos ir paskui su
siorganizavo į atskirą partiją, 
kuri prisidėjo prie Maskvos In
ternacionalo.

Bolševikiškas komunizmas! 
Švedijoje dar nėra galutinai lik
viduotas, bet jisai jau yra nu
smukęs. Dalis “kairiasparnių” 
jau senai yra nutraukusi ryšius 
su komunistais. Pradžioje ji 
gyvavo, kaipo kairiųjų socialistų 
partija, pagalios ji susiliejo su 
senąja socialistų partija, ir per
eito mėnesio rinkimuose kairie
ji socialistai jau nebestate savo 
atskirų kandidatų. Tečiaus ir 
tarpe likusiųjų komunistų eina 
didėli kivirčai ir jų pasekėjų 
skaičius todėl sparčiai tirpsta. 
Netolimoje ateityje jie, be abe
jonės, visai pakriks. Tuomet so
cialistams bus nesunku užka
riauti tą tuziną naujų vietų par
lamente kurių jiems dar trūks
ta iki visiškos daugumos.

. RINKIMAI NORVEGIJOJE

šį mėnesį įvyksta rinkimai 
Norvegijoje. Norvegijos darbi
ninkams teks stoti į juos suskal
dytomis jėgomis.

Tenai, kaip ir visose kitose 
šalyse, pragaištingąjį skaldymo 
darbą atliko bolševikiški komu
nistai. •

Norvegijos darbininkai buvo 
susiorganizavę panašiai kaip 
Anglijos

ir

Po Anglijos ir Danijos socia
listų valdžią įsigijo ir Švedija. 
Pereito menesio švedų parla
mento rinkimuose socialistai 
sumušė visas partijas, praves- 
dami 104 atstovus, ir todėl so
cialistų vadas Brantingas tapo 
paskirtas premjeru.. Kadangi 
visas atstovų butas Švedijoje 
susideda iš 230 atstovų, tai so
cialistams trūksta tik 12 atsto
vų iki absoliutės daugumos.

Paskiausios žinios apie rinki
mų rezultatus Švedijoje rodo, 
kad tuose rinkimuose blogiausia 
sekėsi liberalams, kurie pirma 
turėjo 41 atstovą, o dabar pra
vedė tiktai 33. Prakišo taip pat 
ir komunistai, kurie pirma tu
rėjo 7 atstovus, o dabar turi tik 
5. Iš tų penkių komunistų 4 
maskviniai, o vienas dešinysis.

Socialistai senaimjam parla
mente turėjo 93 atstovus. Tame 
^'pa'rį^nft’ihtabpVo ir 6 ka(irieji so- 
ęih|istai. Dabar socialistai^pra
vedė visus savo senuolius atsto- 
vus, paėmė visas 6 kairiųjų so
cialistų vietas, paveržė 2 vietas 
komunistams ir 3 vietas libe
ralams. f

Kitas 5 liberalų prakištąsias bininkų.“ Darbo Partijos dau- 
vietas pasiėmė konservatoriai guma atsis^ė šokti pagal Zi-

novjevo dūdą, tuomet partijoje 
įvyko naujas skilimas. Aklieji 
Maskvos klapčiukai, nesugebė
dami kontroliuot Darbo Partiją, 
pasitraukė iš jos ir įsteigė savo1 
grynai komunistinę partija. Pas-! 
tai-oji — taip pat, kaip ir sočiai-, 
demokratų partija — susideda 
iš atskirų narių. ,

Tuo budu Norvegijos darbi
ninkai dabatr yra suskilę į tris 
partijas: Socialdemokratų Dar
bo Partijų, bolševikuoj ančių 
(bet nepaklusnių Maskvai) Dar
bo Partijų ir “grynų” Komunis
tų Partijų. Kaip toms partijoms 
seksis rinkimuose, sunku iš kal
no atspėti. Reikia tikėtis te- 
čiaus, kad socialdemokratų bal
sų skaičius žymiai padidės, o 
komunistų žymiai sumažės. ,

Per Visus skaldymosi metus 
Norvegijos komunistai turėjo tų 
pirmenybę prieš socialistus, kad 
galėjo remtis norvegų darbinin
kų unijomis, kurios priklausė 
“Raudonajam” (t. y. maskvi- 
niam) Profesinių Sąjungų In
ternacionalui. Bet dabar jau, 
padėtis Norvegijoje pasikeitė. 
Nežiūrint to, kad Rusijoš bolše
vikai nesigaili aukso komunisti
nių agitatorių ir. laikraščių už
laikymui Norvegijoje, norvegų 
profesihės sąjungos, laikui bė
gant, ėmė vis labiaus ir labiaus 
atšalti prie Maskvos, ir šiemet, 
tarpe jų ir Maskvos diktatorių, 
įvykb susikirtimas. Norvegų, 
unijos atsisakė imti direktyvų 
(įsakymus) iš “raudonojo” cen
tro; dvejetas gi savaičių atgal 
jų pildomoji taryba didele dau
guma balsų nutarė visai pasi
traukti iš Maskvos Internacio
nalo.

Kadangi darbininkų unijos 
sildaro pamatų Darbo Partijai 
Norvegijoje, tai dabar ir Darbo 
Partija yra griežtai nusistačiuši 
prieš Maskva. Galima todėl ti
kėtis, kad norvegų Darbo Parti
ja netrukus susiartins su So
cialdemokratų Partija. Jeigu 
šituose rinkimuose socialdemo
kratai pasirodys stiprus, tai' 
daugumos darbininkų susivie- 
nymas po socialdemokratų va
dovybe Norvegijoje bus neišven
giamas. s

Komunistai „ tuomet tenąi, 
kaip ir Švedijoje, Anglijoje ir 
Belgijoje, paliks mažiukė triu
kšminga, bet mažai tereiškianti 
politinių sektantų kuopa.

progą dvasinei 
ninkai įgijo tiktai per sunkią 
kovą su savo samdytojais. Jeigu 
darbininkai nebūtų organizavęsi 
įr kovoję, tai iir dabar dar jiė te
bedirbtų po 14 valandų paroje.

žmonija tečiaus,' sako Greu
lich, nepasitenkins tuo, kas yi?a 
pasiekta. Ji žengs
stengsis įvykinti tokią tvarką, 
kurioje žmoniškumas viešpataus 
ant materialių turtų ir pinigų 
maišo. Taip Šveicarijoje, kaip 
ir visur.

IDEALIŠKOJE ŠVEICARIJOJE

buvo

Apie seniausiąją'Europos res
publiką dažnai kalbama, kad tai 
esanti ideališka šalis, kurioje 
žmonės moka ir gražiai gyven
ti ir pavyzdingai savo valdžios 
reikalus tvarkyti. Tai, žinoma, 
toli-gražu nesutinka su tiesa. 
Šveicarijoje, kaip ii' visose ša
lyse, yra nemažai vargo ir žmo
nėms tenka gana sunkiai kovo
ti už savo būvį.

įdomių dalykų iš Šveicarijos1 
praeities papasakojo 80 metų 
amžiaus socialistas, Hermann 
Greulich, kuris atstovavo šved-

darbininkai, į Darbo cariją tarptautiniame socialės 
Partiją, susidedančią iš profesi- politikos kongrese, įvykusiam 
nių sąjungų (unijų) ir kitokių šio mėnesio pradžioje Zuericho 
darbininkų organizacijų. Po mieste. Tame kongrese 
Maskvos įtaka, norvegų Darbo susirinkę iš visos Europos šim-
Partijos dauguma pakrypo ko- tai mokslininkų, kurie studijuo- 

'ja visuomenės klausimus. Pran
cūzas Albert Thomas buvo jo 
pirmininkas. h ‘

Gavęs balsą, senelis Greulich 
pašventė savo kalbą daugiausia 
atsiminimams apie sąlygas, ku
riose jam teko dirbti, kuomet 
jisai buvo' jaunas. Stambios- 
pramonės tuo laiku Šveicarijoje 
dar, nebuvo. Darbininkas, -pir
ma negu patapdavo pilnu aniat- 
ninku, turėdavo išdirbti* ilgą lai
ką, kaipo, mokinys. Kokia dar
bo diena buvo tuomet?

“Man esant mokiniu”, sako 
drg. Greulich,
14 valandų su mažoms pertrau
koms valgiui.”

šiandien Šveicarijos darbinin
kai pijąipopėje diiha.poj $ ayba 
po- 9’ vaiaiidas? Paįygiiiaht Įsu 
tolio valandomis, kokios buvo 
60 metų atgal, tatai reiškia mil
žinišką progresą — progresą 
ekonominį ir progresą darbi
ninkų klases padėtyj. Bet darbo 
valandų sutrumpįpimą,- algų pa
kilimą, ilgesnį pusilsį ir didesnę

munizmo pusėn. Partijai skį- 
lant, visas jos aparatas ir spau
da pateko į komunistų rankas. 
Socialdemokratai, kurie nenorė
jo pasiduoti Maskvos diktatū
rai, turėjo pasitraukti iš partijos 
ir suorganizavo Socialdemokra
tinę Darbo Partiją susidedan
čią ne iš organizacijų, bet iš at
skirų narių.

Paskutiniuose rinkiniuose į 
Norvegijos parlamentą komu
nistų kontroliuojamoji Darbo 
Partija gavo 192,000 balsų ir 
pravedė 29 atstovus, kuomet už 
socialdemokratus buvo paduota 
83,000 balsų ir į parlamentą 
praėjo 8 atstovai.

Bet komunistai nebūtų komu
nistai, j eigų j ie nesipeštų tarp 
sa^ęs. Zinovjęvo ręikalaviiųas,' 
kad Norvegijos Darbo Partija 
aklai klausytų Maskvos kohmn- 
dos, sukėlė prieš komunistų In
ternacionalą daugelį net ir bol- 
šcvi'kuoj ančių jų Norvegijos dar

“reikėdavo dirbti

Trečiadienis, Spalio ?? 19‘?4 ** —■■ ■ d. - .
plėtotei darbi- Į reikalingu jas apkarpyti. Tekar- 

po sau, bet tai prie gero nepri
ves. Jei jau taip užsispyrė vi
sus išėsti iš Vilniaus, tai, žino
ma savo tikslą atsieks; Nes jei 
ir geriausius norus žmogus tu
rėtų, panašiose sąlygose ilgai 
neišturės.

Bet ne visiems pas mus mate
rialiai sunku. Pavyzdžiui, ku
nigai ir jų favoritai skustis ne
gali, nes kiekvienas jų turi po 3 
—5 apmokamas vietas. Gana 
tiktai paliesti pirštu ir už tai 
gauna atlyginimą. Ir vis už pa
sišventimą tėvynei... žinoma, vi
sa tai daroma su tiksiu. Mate
rialiais keblumais nori priverst 
nepatinkamus sau žmones pasi
traukti, kad galėtų jų vietą už
imti klerikalai. O tada algas 
sau jie pasididins. inteligentų 
Vainiuje taip maža, kad į kiek
vieno išvažiavusio lietuvio vietą 
prisieina kviesti lenkas arba 
šiaip svetimtautis. Ii važiuoti iš 
Čia lengva, bet įvažiuoti sunku. 
Panašiose sąlygose žmonės turė
tų būti branginami.' Bet niekas 
piršto nepridėjo, kad sulaikius 
inteligentų bėgimą iš Vilniaus. 
Anot kun. Kraujelio kas nenori 
Čia dirbti’, tebėga sau, i jų vie
tas, esą pasikviesime lenktis? 
Vienu žodžiu, tikra bus unija. 
Negalima suprasti, ar klerikalai 
patys tokią politiką varo, ar 
jiems kas diktuoja. Jei jau iš- 
tikrųjų manomą , atiduoti lan
kams visas -įstaigas, tai reikėtų 
viešai taip'ir pasakyti. Tada 
bent būtų žinia, kaip elgtis. Kam 
tas* veidmainiavimas?

Galima butų dar daugiau pa
sakyti, bet dėl visiems žinomų 
priežasčių šiandien to padaryti 
negalima. Bet ir taip jau tuo 
klausiniu daug prirašyta ir dau
ginus prie tos temos nt'grįšiu. 
Jei lietuvių visuomenė nenori, 
kad šimtai tūkstančių Vilnijos 
lietuvių galutinai patektų lenkų 
įtakon ir paliktų be jokios glo
bos, tegul pasistengia ištirti da
lyką ant vjetos, bet ne per viso
kius falšyvus informatorius.

—Vilnietis.
Vilnius, 2—X—24 m.

toliau# ir

Kodėl inteligentai 
bėga iš Vilniaus?

Pogarsiosios 38-jų bylos Vil
niaus lietuvių tarpe paliko dide
lė spraga,; neš didžiuma ištrem
tųjų byvė labai čia reikalingi, 
kaipo uolus darbininkai. Bet 
dar pusė vargo butų, jei viskas 
tuo butų ir užsibaigę. Inteli
gentų tada pas mus buvo dar 
užtenkamai ir visos lietuvių į- 
staigos galėjo darbuotis visiškai 
normaliai. Tačiau ■ neilgai taip 
paliko. Kaip tik pasikeitė f ‘ly
deriai” ir “darbdaviai”,’ tūpjau 
prasidėjo inteligentų bėgimas iš 
Vilniaus, ypač pažangiųjų. Kas
met inteligentų Vilniuje Vis ma
lėja ir mažėja. .Ateinančiais 
metais žada) apleisti Vilnių tie 
kėli,inteligentai,,kurie ligi šiolei 
buvo užsilikę. ' / J 1

Tokiu budu lietuvių mokyklos 
paliks be mokytojų, o šimtai 
tūkstančių lietuvių sodiečių bus 
galutinai atiduoti lenkų “glo- 
bon*\ Savaimi kyla klausimas: 
kodėl inteligentai bėga iš Vil
niaus, Gal jiems trūksta patrio
tizmo? Gal išsigando lenkų re
presijų?

Kiekvienas, kuris žino gerai 
Vilniaus santykiu^ jr pažįsta 
anuos žmones, be abejojimo į 

iabu klausiniu duos neigiamą at
sakymą. Todėl priežasčių reikia 
ieškoti kur kitur. Bet kur? Pir
miausia metasi j akis viena ap
linkybė, būtent tai, kad inteli
gentai pradėjo bėgti iš Vilniaus 
kaip tik tuo metu, 
čia įvyko jau žinomos 
mainos. Todėl išeina, 
su naujaisiais padėties 
mininkais jie negalėjo sugyven
ti,' kad jie buvo ujami. Aš pats 
esu griežtai įsitikinęs jog tai ir 
yra tikroji priežastis. Kaip tik 
kunigai įsigalėjo musų įstaigo
se, santykiai pasidarė visiškai 
ne/formalus: prasidėjo visokios 
intrigos, veidmainystė. Į akis 
tau kalba vieną, o už akių daro 
kitą. Tačiau oficialiai viskas 
tvarkoj ir galai gerai paslėpti. 
Juk paveikti į nepatinkamą žmo
gų galima ir netiesioginiu budu. 
Gana neduoti darbo, arba duoti 
maža darbo, tiek kad iš algos 
negalėtų pragyventi ir kiekvie
nas turės išvažiuoti. Taip ir d a-, 
romą pas mus.' Kol galima bu
vo pragyventi, niekas iš Vilniaus 
nebėgo. Bet atėjo laikas, kada 
gimnazijos mokytojas iš algos 
negalėjo savaitei iŠtękTi. Posė
džiavo, reikalavo 
Metę viską, šeši mokytojai su
syk išvažiavo. Ant kiek buvo 
juokingos algos, galima sau įsi
vaizduoti štai iš ko. Kuomet 
gimnazijos mokytojas, turįs ligi 
28 pam, į savaitę, uždirbdavo 
nuo 15 ligi 20,000 lenkų markių, 
tos pačios gimnazijos sargui bu
vo mokama 60,000 1. maukiu. 
Na, ar tai ne pasityčiojimas? 
Niekas, žinoma, sargui uždarbio 
ne pavydi, bet vis dėlto išrodo, 
kad mokytojaus pareigos nėra 
lengvesnės už gimnazijos sargo 
pareigas.

Kada gimnazija šiek tiek “ap
sivalė”, algos buvo pakeltos. 
Paskui, kurį laiką iš algų galėjo 
pragyventi. Bet kaip tik lenkų 
markė nustojo kritusi ir pinigai 
pabrango, gyvenimas vėl pasida
rė sunkus. Bet dar sunkesnis 
pąsidjrė nuo to laiko, kai Lan
kai įsivedė naują * valiutą ir ap
krovė visus naujais mokesčiais. 
Prie dabartinio brangymečio, 
kuomet mokestis už butus ke
liamas sulig dekreto kas ketvir- 
tis, mokytojų algos yra stačiai 
uulis. Nežiūrint į tai, dar rado

kaip 
per- 
kad 
šei-

■ bet veltui.

A

Internacionalo 
protestas dėl 

Gruzijos
Kad pažymėjus 60 metų 

kaktų ves nuo Pirmojo Interna
cionalo įsikūrimo, Londone rug
sėjo 28 dieną susirinko Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo pildomoji taryba. Ji aplan
kė Karolio Markso kapą ir pas
kui laikė keletą posėdžių įvairių 
tarptautinės politikos klausimų 
apsvarstymui. Be kitų nutari
mų, tapo priimta sekanti rezo
liucija dėl Gruzijos:

“Su skausmu ir nusistebėji
mu Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomoji taryba 
išgirdo apie- tai, kad Rusijos so
vietų valdžia smurto priemonė
mis nuslopino desperacijos įsi
veržimą Gruzijos liaudyje. So
vietų valdžia 1921 m. vasario 
mėnesyje, laužydama iškilmin
gai padarytąsias sutartis, už
puolė gilioje taikoje gyvenančią 
mažiukę Gruziją ir užkariavo. 
Nežiūrint visų Gruzijos socia
listų reikalavimų ir viso socia
listinio Internacionalo protesto, 
bolševikiški despotai visuomet 
atsisakydavo suteikti Gruzijos 
liaudžiai apsisprendimo teisę, 
žiauria partine diktatūra, kuri 
neleidžia veikti ^politikoje jokiai 
kitai partijai, jie sustabdė ramų 
Gruzijos žmonių plėtojimąsi ir 
padarė negalimu Gruzijos klau
simo išsprendimą, varydami 
tuo budu beteisius Gruzijos 
darbininkus, ūkininkus ir inte
ligentus į desperaciją.
Y Nužudymas keleto dešimčių 
socialdemokratų kalinių, kurie 
negalėjo turėti nieko bendra su 
sukilimu jau vien dėlto, kad jie 
buvo sugrusti į kalėjimus už 
daugelio mėnesių arba net metų 
prieš sukilimą, tegali lyginta 
tiktai su niekšiškais kapitalisti-

su-

n io» imperializmo žiaurumais
didžiojo karo metu.

Pildomoji taryba viso pasau
lio darbininkų klasės akyse ke
lia griežčiausią protestą prieš 
tas kruvinas represijas, ku
rioms dar ir šiandie nėra galo. 
Rusijos socialistų partijos atliko 
savo tarptautinę proletarinę pa
reigą, nes, kaip tik atėjo žinia 
apie kruviną sukilimo slopinimą 
Gruzijoje, jos išleido atsišauki
mą, paireikšdamos, kad ta Rusi
jos proletariato dalis, kuri turi 
savo atstovybę musų Interna
cionale, neima atsakomybės dėl 
dabartinės Rusijos valdžios des
potiškų darbų, ir kad ji (ta pro
letariato dalis) kartu su visu 
Socialistiniu Darbininkų Inter
nacionalu pripažįsta pilną apsi
sprendimo teisę Gruzijai.

Šią apsisprendimo teisę ginti 
yra viso Internacionalo garbes 
priederme, lygiai taip, kaip bu
vo Lenkijos nepriklausomybės 
gyvenimas Pirmajam Interna
cionalui.

Pildomoji taryba ragina visas 
prisidėjusia partijas visa ener
gija ir visomis prieinamomis 
joms priemonėmis šaukti visų 
šalių (Urbti ninku s, t kad jie pa
remtų sekančius Gruzijos žmo
nių reikalavimus:

“Kad bolševikų armijos butų 
ištrauktos iš Gruzijos.,

Kad Gruzijos žmonėms butų 
duota proga, laisvu referendumu 
nuspręsti savo krašto likimą.”

Internacionalo pildomoji tapy
ba priėrriė dą ir sekančią rezo
liuciją deį politinių kalinių so
vietų Rusijoje:

^Socialistinio Darbininkų In- 
ternkčionalo pildomoji taryba 
siunčia savo broliškus sveikini
mus ir šilčiausios simpatijos 
jausmus didvyringiems kanki
niams, kurie paskelbė bado 
streiką Soloveckų Salų urvuose, 
idant prispyrus valdžią, kuri 
vadina save ‘socialistine’, pripa
žinti paprasčiausias žmonišku
mo teisęs savo kaliniams.

Pildomoji taryba nutaria, kad 
vūsos prisidėjusios partijos turi 
be atidėliojimo pradėti energin
gą veikimą darbininkų klasėje, 
idant išgelbėjus pasišventusių 
laisvės kovotojų gyvybes ir iš
gavus visuotiną amnestiją poli
tikos kaliniams Rusijoje.”

Bado streikas, apie kini kal
ba ši Internacionalo rezoliucija, 
prasidėjo Sol o vesk ų Salų kalėji
muose rugsėjo 25 d. Kaliniai 
paskelbė bolševikiškai kalėjimų 
vyriausybei, kad jie numarins 
save badu, jeigu jie iš tų kalėji
mų nebus perkelti į kontinentą, 
nes Soloveckos Salos randasi 
šiaurinio pdliusio srityje, kur 
žmonės gyventi beveik negali.

KAIRIEJI LAIMĖJO
%
Plokščiai, šakių apskr.

Įlinkimuos j savivaldybes lai
mėjo kairieji, būtent: 6 valstie
čiai liaudininkai, 1 socialdemo
kratas ir 5'katalikai. Iš tų 5 
katalikų, 1 tenka dar socialde
mokratams, nes jis ėjo Darbo 
Federacijos sąrašu. Tokiu budu 
federantas lieka tik vienas Mar- 
tinkaitis, prabaščiaus Laurynai- 
čio švogeris. Tur būt dėlto tai 
prabaštėlis pasišaukęs tretinin
kes kalė, kad tik balsuotų už 
Darbo Federaciją — jo švogerį.

Del rinkinių kampanijos buvo 
atvažiavęs į Plokščius adv. ši
lingas (pramintas savo “idea
lu”—adv. Steilingu), bet kal
bėt neišdrįsęs nusinešdino kle
bonijom Tur būt žinojo kokią 
čion nosį gavo per pereitus Sei
mo rinkimus federantai Kardi- 
šauskas ir Ambrozaitis.

Ihigsėjo mėnesio pabaigoj 
pikti liežuviai pradėjo pliauUtš, 
kad buk prabaštėlis už pik Re- 
keckio Vbniskių k., (kuris sun
kiai dirbdamas ir negirtuolJiau- 
damas neturėjo laimes nieko 
užgyveni)^ palaidojimą pšėmęs 
skūrą. Iš tikrų šaltinių teko su 
žinoti, kad paėmė ne jo skūrą 
(juodasis internacionalas dar 
nerado budo tos rųšies skūra 
išnaudot), bet jiiueio, ir prasęi- 
Djekani nesakyti. Vis tik gėdi
si!?- Arkadijus.
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Chiniečlii karas 
atsinaujino

Du chiniečiai nušauti, du sužeis
ti, keli išsigelbėjo. Daug chi- 
niečių suimta.
S.' t

Kelioms dienoms apsistojęs 
karas tarp dviejų chinięčių kas
tu užvakar'vėl atsinaujino visu 
smarkumu. Tų naktį du chinie
čiai liko nušauti, vienas Chica- 
gojcų o kitas Mikvaukee, bet ir
gi chicagietis. Du kiti chinie
čiai liko sunkiai sužeisti, vienas 
galbūt mirtipaj., Buvo kėsintųsi 
nužudyti dar* tris.chiniečius, bet 
jie išsigelbėjo tįk tuo, kad pa- 
sikėsintojai nors j paleido kelis 
šuvius, betgi nepataikė, y

Nušautas yra Willie Kee Kai, 
23 m., vienas savininkų Madisorr 
Sųuare čapsu restorano, .4753. 
\V. Aladison St. Jis' tiko nušau-, 
tas savo restorano virtuvėje vi
rėjo, kuris pabėgo kartu sų ki
tais, dviem chiniečiais. Jis riepri^ 
klausė prie jokios kastos ir ma
inoma, kad buvo^taiikonm nušau
ti jofpartnerj, Kuris priklauso 
prie vienos kovojančių kastų.

Už 20 minučių du chiniečiai į- 
ėjo į skalbyklų 810 North Pau
lina St. ir sunkiai sužeidė savi
ninkų M'd# Tong Home ir jo pus
broli Moy Tohg.Jon. Trys chi
niečiai vėliau buvo užpuolę skal
bykla prie 1631 N. Kedzie«Ąve. 
ir restoranų prie 4032 Milvvau- 
kee Avė., taipjau skalbyklą, prie 
<8337 Burley Avė. Bet nors kiek 
vienam puolime buvo paleista 
nemažai šūvių, bet užpultieji iš
liko nesužeisti. Visuose atsiti
kimuose puolikai numetė revol
verius bet revolverių numeriai į 
buvo nutrinti, kad negalima bu
tų sužinoti kam jie priklauso.

Vienas chicagietis chinietis 
liko nušautas Milwaukee.

Kova eina tarp dviejų kastų 
— draugijų, On Leong, kuri val
do 22 gatvės ’apielinkę ir Hip 
Sing, kuri valdo So. Clark gat
vės apielinkę. Bet nė patys chi
niečiai negali ar nenori pasaky
ti delko ištikrųjų yra tas karas 
vedamas. Vieni sako, kad Hip 
Sing kastja yra turtingesnė ir 
valdo didelius gemblerių urvus, 
todėl On Leong kasta jai kerši
ja, kiti sako, kad kova eina dėl 
•rendų ar kitokių dalykų, o nie
ku rie sako, kad tai nėra kastų 
kova o tik kova tarp dviejų šei-

niečių mayoras” ir galva On Le
ong sako, kad buvęs On Leong 
galva Chin Jack Lam, vienas 
turtingiausių chiniečių Ameri
koje, kuris liko pašalintas iš tos 
kastos, suorganizavo/iš savo gi
mtinių bandų Įiš 300 chiniečių, 
kurie ir puola kitus chiniečiusj 
....ypač Moy šeimina ir žudo 
tuos chiniečius, kurie neduoda 
jam pinigų. Tų jis daręs pir
miau Clevelande, o dabar savo 
juodn^ijkiškų veikimų pradėjęs 
Chicagoje.

Po užvakarykščių žmogžudy- 
ant gembleriavimo urvų ir chi- 
pradėjo areštuoti «visus chinie
čius, kuriuos tik ji sutiko gat
vėje automobiliuose ir gatveka- 
rittose. Taipjau darė puolimus 
ant gembleriavimo urvų ir chį- 
niečių susirinkimų, vietų. To
kiu budu į policijos nagųsf pa
kliuvo apie 100 chiniečių;. pas 
niekiniuos jų rasta ginklų. Po
licija nesitiki suėmusi žmogžu
džius, bet tikisi iš suimtųjų 
gauti reikalingų žinių. Taipjau 
visos stotys yra stropiai dabo
jamos, kad negalėtų nė įvažiuo
ti, nė išvažiuoti, mušeikosį ir 
žmogžudžiai.

p o r t a s
Ifanc^vičitis bilę valandų yra 

pasirengęs rištis su Požėla.
“ ... . . —:-----
Bancevicius atsako i Požėlos 

pareiškimų šiaip:
Jis niekuomet neišsisukinėjo 

nuo ristynių su Požėla. “Tegul 
Požėla atvažiuoja nors rytoj ir 
aš stosiu su juo ristis,” sako 
Bancevicius. “Ne aš, o Požėla 
nenorėjo ristis. Gerai jam 
smarkauti esant toli nuo Chi- 
cagos. Tegul jis atvažiuoja ir 
nš jam parodysiu, kų aš galiu.“

Lietuvių Rateliuose.
Linksmios Žinios
Parapijos vakariene.

Dabar musų draugijom pra
sidėjo tikra rugiapiutė. Visos 
rengiasi prie, teatrų, šokių, pa
skaitų, prakalbų. Vienų pra
mogų praleidusius rengiasi 
prie kitos.

Subatos vakare, spalio 11 d., 
einant Union gatve prie 35-tos 
pasigirsta lietuviška muzika. 
Žmonių pulkas apstoję tautiš
kos bažnyčios svetainę ir de
rasi su komitetu. Komitetas at
sisako įleisti svetainėn jaunus 
“džiakius,” kurie, anot jų, pa
dare jiems nesmagumų. Sulei
do tik rimtus žmones lietuvius. 
Mat buvo duodama ir vakarie-

vo puikiai svečiai vaišinami. 
Buvo ir prakalbėlės. Kūn. Žu
kauskas papasakojo apie tau
tos bažnyčių ir Rymo kunigi
ją. Jis nurodė, kad krikštyti 
silpnų kūdikį , pagal Rymo ka
talikų mokslą, gali kiekvienas, 
bet tautiškos bažnyčios' kuni-» 
go krikštinimo . nepripažykįa 

•Rymo viešpačiai, vadina juos 
“bambizais.” Publika, turėjo 
juoko. Kalbėjo kun. Mikalaus
kas, klebonas Linkus ir kiti. 
Ant galo sudainuota himnas ir 
vėl prasidėjo šokiai.

¥ **
Internacionalo apvaikš- 

čiojimas
Spalio 15 d., Liuosybės s.vet., 

North <Sidėj, įvyko iLSS 8 h kp. 
prakalbos. Kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius p. Grigaitis. Jis 
kalbėjo apie Darbininkų Inter- 
Iiacicnalo atsiradimų. Nurodė, 
tad pirmasai Internacionalas 
susiorganizavo tik pastąn$)- 
mis draugiškumo Anglijai* ir 
Franci jos darbininkų, Švento 
Martyno svet., 28 d. rugsėjo 
1861 m. Esą organizatjofium 
buvęs Ferdinandas Li^alius, 
dalyvavo ir Karoli^ ;^įarksas, 
kuris, kaipo komi^fef nar^s, 
pagamino įstatus ir pią)gramą, 
luvo nurodyta, kad šis silpnas 
jeturtis Internacionalas 
Įterpacionalė Darbininkų Aso
ciacija) daug kapitalistams biu- 
inės įvarė. Jie manė, kad ji 
yra gundytoja darbininkus 
streikuoti ir šelpianti juos pi- 
nigiškai.

Buvo aiškinta ir apje kitus 
internacionalus ir, žinoma, apie 
“galingąjį raudonąjį” bolševi
kų internacionalą. Nhrodė, kad 
bolševikų-komunistų interna
cionalas (nors jie giriasi Mark
so pasekėjai), nieko bendro 
neturi su Markso mokslu ir 
pažymėtais jojo dėsniais prog
ramoje. Bolševizmas greičiau 
seka anarchisto Bakunino sva
jones. Tai yra karšto kraujo 
žmogiukui, kurie nereikalau
ja organizuoti ir išlavinti dar
bininkus, bet tik įkalba, kad 
stverti kas ką■ sugriebia ir eiti 
versti kapitalu, nes jie negalį

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kada Jūsų Strėnos Skauda

Džiaugkites šildančiu malonumu
greitai veikiančio linimeirto

Kuomet jūsų strėnos skauda po 
sunkaus " darbą, suteikit malonu
mo nustipusiems, persidirbusiems 
raumenims su Sloan’s.

Nereikia varginančio trinimo! 
Tik uždekit švelniai. Puikiausios
pasekmės linimeųto pačios per sa
ve kyerks. Jo smarkiai stimuliuO; 
jaiįčios .gydųplęs, ■ 'Siunčia šviesini ’ 
išvalytą kraują į skaudamas ’ vie-

v A ; :• * fi

Sloan’s liniment

tas ir tas padaugina šviežų krau
ją ir tas kraujas atbudavoja nu
silpusius ir nusidėvėjusius musku
lus ir prašalina nuodingas dalis.

Greitai nuilstanti raumenis pa
silsi ir skaudumas prasišalina! 
Jus tuojau pasiliuosuosite nuo ne- 
malonių skaų^nų. Pas visus ap- , 
tiėkbrius <35. centai.

Prašalina
I

Skausmą! <

k.

mynų. Krank Mož, buvęs “chi- nė. Susėdus prie vakarienės bu-

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Wa8hin<tono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusienia 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

—  .............................. n i.,i.iiwi n.» i     .

' DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTASALPA

Bohemian Importuoti Apyniai 
Salyklu, setas $1.00

Galima pada
ryti turtingą ir 
gerą gėrimą. 
Mes turime vi
sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Eitract Go.
2428 W. 47 St.

Phone Lalayette 1104
J

Phone Boulevard 9641
A.KAIRIS

Marinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
lr\. fGytlome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip
gi geyktes, npsies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį,v,škaųdriiUs $ėnus ir reumatizmą. , į
'• t .’tąįpki' gyd.o^č su pasisękimti tas ligas kurios buvo kitij specia
listų pripažintos neišgydomos. ’ '* ’ t

Turime speciali skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba XJRay.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
. 1553 W. Divisięn St., netoli Ashland Avė.
Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006 

Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
ligonius, kurie negali ateiti j biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 0 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartj.
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KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus noritė žinoti “Kur surasti gerą gydytoją’’ 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

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

Gydytojas pasakys jun.-s kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesi, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas ji ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISVVOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich.
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali 

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.
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Atkeliauja Įdomus
Svečiai

t-r----
..iii

Tel. Lafayette 4223.^ h’ '; p
Plumbinby^įlęatiiig *

Kriko lietuvis,, (ietuviams visadoi 
patarnauju ifcuogeriausiai

' ' M. Yuška,
3221 W. 38-th SU Chicago, III.
- x.J---- ---- - -r ■ v .... -r . --
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Į Flamingo ir Apšildymo įrengimai
1 Olseiio kainomis vigiems 

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

PEOPT.ES plunmbing and 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaitkee Avė. and
461 N. Halsted St. 

tlavnmrkct 101R 4210

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE- 
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTĮ

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
menai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Bortininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS,
310(i S. Halsted St. Chicago, 111.

Dept. 2.

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

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City”< I _

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

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

FRANK CICALA
6149 So. Sacramento Avė. .

Šaukite Republic 5912, 
Chicago,-III. 

Atsiųsime salesmąna.

t Jau atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
Gaukite Naujienose
1739 S. Halsted St.
—..................III II.......... ... IIIIIUI .1

MIIIIIIIB
Būk Visada Jaunas ir 

Sveikas.
Sužinok' Gyvenimo Slaptybę.

sigyk musij aiškius, moksliškus pa
barimus: Kaip Užsilaikyti Jaunu iur 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių <fri- 

. erių vertės sekretas, naudingas vi
siems: sveikiems ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
dėl informacijų.

M. D. RAMSON, A 
Box 571, Los Angeles,' Calif.

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiii

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

Gydau įvairias ligas, b ypatingai 
užsisenėjusias, be vaisių ir opera
cijų, naujausiais budais. '• j/ 

4204 Archer Avė., Chicago, UI;
Brightcn Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephnne Lafayette 4543

SPINOGRAPHS

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

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

Jei jus sergate pasi
tarkite, su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

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

Buk mandagus, neduok progoj iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjim-as 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktori.u ir buk 
.^veikas.

Dr C Yucius, D C., PIl C. 
2159 — 2l«t St. ir Eehvitt, ClhCago 
Vai. nuo 10 iki I; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevcll. 8135 
Rezidencija Brunsvviek 4887

I

Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvų kasdien per sa

vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima gauti visose aptiekus po 65o. bonką, arba už 75c. prjjiiun- 
čiame paštu tiesiai iš dirbtuvės. /

F. AD. RICHTER & CO^ 104.114 So. 4thSt., Brooklyv, K. Y.

M

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
iusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
rinka dėl daug pirki
ny ir dėl mažai. Jie 
rinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, prkluodant šj skelbimų ir 40ę. Persiuūti< 
mo išlaidų 5c.- - '

NAUJIENOS, K,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

............................................................... .............................. ................... :__

»
’a

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. •
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Licterine, dantų 'tcpalaa, valo 
dantis nauju budu. Muiu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalet -r tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba List erine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickorių. 
Lambert Pharniacal Co., Saint < 
Louis, U. S. A. ; * «

--------- ■'įt J;

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingu žinių, 
kaip NaujioiKM.

PEOPT.ES


KAVJEKNOS, ChW», ffl

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖLietuvių Rateliuose.
Trečiadienis, Spalio 22, 1924*

(Tąsa nuo 5 pusi.)

ilginu laukti, o revoliucija ne
ateina pa|i. Darbininkai pasi- 
liuosuos iš kapitalistinės vergi
jos tik tuomet, kai jie. bus pri
sirengę, susiorganizavę, išsila
vinę valdyti valstybę ir ope
ruoti industrijas. ♦

Dr. Montvidas nurodė ko
munistų fanatizmą. Jie didžiuo
jasi, kad pas juos sueiną
“daug” žmonių, nes jie orde- 
riuoti iš visų dalių miesto lan
kyti visus susirinkimus; visur 
jie tie patys lanko kurioj, daly 
miesto nebūtų parengimas'. Ko
munistai. kai klerikalai, 
savo vadų garbintojai, 
raštuose, poezijoj vienas 
giria ir garbina, 
jųjų Šv. Petras.

Dt. Montvidas 
apie bolševizmą,
darbininkai, kurie parduoda sa
vo fizines ir proto jėgas priva
lo bendrai kovoti už savo rei
kalus, už būvio pagerinimą. 
Nurodė, kad prezidentas Lin- 
kolnas kariavo su pietinėmis 
vaklijomis ne už juodųjų ver
gų paliuosavimą, bet už šiauri
nių valstijų kapitalistų intere
sus. Jiems reikėjo pigių darbi
ninkų, o anie norėjo už savo 
vergus gauti pinigus. Laimėjus 
karą buvo atimti vergai ir pa-

Leninas

esą 
Savo 
kitą 
v ra

aiškino
Nurodė,

ir 
kad

leisti liuosi, kad reikale kapi
talistai galėtų už kelis centus 
pasisamdyti ir vėl paleisti, kuo
met jie nereikalingi.

Komunistai pasitarnavę ka
pitalistams, kuomet jie šmeižė 
ir agitavo prieš socialistų par
tiją. Jie buvo atmetę balsavi
mą, jiems* rodėsi, kad tik rei
kia išmušt kapitalistus, kata
likus, socialistus ir kilus ir ta
da pildyti Maskvos kcletos ru
sų prisakymus. Dabar, esą jau 
komunistai vėl sugryžo prie 
balsavimų ir jei kuris galys 
balsuosiąs už >avo kandidatą. 
Dr. Montvidas nurodė, kad La 
Follette buvo kovotoju prieš 
neteisybes ir karą. Jis stovi 
už tą, kad konstitucijos įstaty
mus pildytų netik darbininkai, 
bet ir kapitalistai. Jis yra tas, 
kurį remia visos unijos ir pa
žangiosios organizacijos. La 
Follette nors matė Rusijos bol
ševikų “žibučius”, kuriais mu
su tavorščiai giriasi, bet pasa-| 
ke, kad Rusijos 
pergyvena daug didesnę prie
spaudą negu prie caro. Jis ne
geidžia malonių Amerikoje ir 
žada gelbėti darbininkus 
kovoje, jei jis bus 
pr zidentu.

Dviem bolševikam
karšia ir jie nuleidę

Kiekvienas svečias sudėjo 
dovanas: sidabriniais ir auksi
niais daiktais ir visokių rankų 
išdirbiniais dėl busimosios nuo
takos.

darbininkai
■ i • -

jų
išrinktas

J UOZA PA S GUDU LA ITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Spalio 21, 1924, 4 vai. ryto li- 
gonbuty, 37 metų amžiaus. Gy
veno Amerikoj 12 met. A.A.Juo- 
zapas paėjo iš Lietuvos, Vil
niaus rėd., Švenčionių • apskr., 
Skarbio kaimo.

Paliko nubudime moterį Ane
lę ir dukterį Heleną, 6 mėnesių 
amžiaus ir dėdienę Oną Gudu- 
laitienę, Lietuvoj du broliu Vik
torą ir Benediktą ir seserį Kas
tanciją. Kūnas pašarvotas 
4532 So. Honore St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
Spalio 24 iš namų 8 vai. ryto, 
bus atlydėtas į švento Kryžiaus 
Parapijos Bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą; po pamaldų bus nulydė- 

. tas į švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimi- 

inines, draugus ir pažystamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ii- dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, duktė ir dėdiną.

Laidotuvėse patarnauja gre
blius Eudeikis, Yards 1741.

pasidarė 
akis rau

donavo. Su gėda pašoko ir nė* 
sulaukdami galo išsinešdino.

Beje, vienas arti sėdėdamas 
lyg margis nęstaugęs neišken
tė. Žmogus žiūrinėjo, norėda
mas pirkti vieną knygą apie 
sveikatą. Musų ‘/bolše” pasa
kė, kad jis nematąs “nieko) ge
ro toje knygoje.” Žmogus jo 
ir užklausė: “Ką tu supranti 
apiis žmonių sveikatą?” Buvo 
juokas, kad vos tjk įskaitąs 
spaudą bolševikėlis, o jau dak
tarus kritikuoja, 
kad viskas 
juos yra, o 
ne jų.

žalčių karalienė
iPiasaulis ant tįek nuprog- 

resavo, kad nelik žmonės, žvė
rys, bet ir žalčiai įsitaisė sau 
karalienę. Vieni kalba, kad tai 
turi, būti kokia užkeikta seno
vės mergaitė, kurią tėvas pra
keikęs pavertė žalčiu. Visaip 
senovėj būdavo: socialistai, ca
ro gaudomi, pasiversdavo į ku
li šiaudų, raganos uždarydavo 
jaunąją kur į stuobrį, suris 
pajuosdavo, o jau žalčių netik 
po lovą, bet ir lovoje netruk
davo. Jie prašydavo valgyti ir 
^artais pasiversdavo panomis.

Sekmadieny, spalio 26 d., 
Liuosybės svet., Cicero, bus 
vienas tokių reginių. Kiekvie
nas galės savo akimis pamaty
ti už ką kentėjo tie nelaimin
gieji, kurie gyveno žalčių pavi
dale. Tai pasakų fantazija, ku
ri baugino žmoniją per tūks
tančius metų. Daugybes da ir 
šiandie pamatę žaltį mano, gal 
jojo tėvas, motina, brolis, se
suo ar kokis geras draugas. 
Ateinantį sekmadienį visos pa
slaptys išsiaiškins tiems, kurie 
matys šį puikų veikalą “Eglė 
žalčių karalienė.”

Perstatymu rūpinasi Pirmyn 
mišrus choras po vadovyste p. 
Petro Sarpaliaiis.

—Blibnis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia Ir geriausia stogij dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofipg Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

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

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos pušies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
ti — kreipkitės, _

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP )

Pi’op. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54-th Place

Tel. Boulevard 0312

IŠRENDAVOJIMUI
ŠTORAS ant kampo ant ran

dės geras dėl automobilių ar 
suplais ar dėl šiumekerio ar dėl 
kitokio biznio. Savininkas 
das.

li. ROZENAS, 
4504 S. Ashland Avė.

ran-

Pranešimai
Kiti aiškino, 

yra gera kas pas 
viskas bloga, kas

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

REIKIA DARBININKO
• VYRŲ

PA.) IEŠKĄ U jąnitoriaus pagelbi- 
ninko tuojaus, kuris nemyli munšai- 
nės, o Jeigu vartoja, meldžiu neatsi
šaukti. Geros darbo sąlygos.

Matykite
Janitorių Peter 
537 W. 63rd St.

PARDAVIMUI
BARGENAI PIANŲ IR

V1CTROLŲ-

Upright Pianas gerame stovyje, 
kaina tik .................................... $38.00

Seaburg Electrik Player perdirbtas, 
taip geras kaip naujas, kaina $225.00

Churchill Player pianas, riėj-įuto me
džio, dailei išdirbtas naujas, gvaran- 
tuotas ant 25 metų, tikra kaina $900. 
Parduodam už ...............   $375.00

Columbia Phonograph • $125.00, 
už ...... :........ !.......   $55.00

Columbia Console madelio $150.00, 
už x.................................... :......

Victor, modelio $150.00, už
Klauskite 

MR. MISHKUS, 
3343 So. Halsted St.

$83.00
$56.00

GREITAS PARDAVIMAS. Pri
verstas esu parduoti bučernę ir 
grosernę. Kas pirmas, tas pirks už 
tikra pasiūlymą. Daro biznio nuo 
$200 iki $300 į dieną. Nepraleiski
te šio bargeno. 

4456 S. Honore St.
Tel. Ląfąyette 4427

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta išdirbta ir biznis galima 
gerai daryti. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3321 So. Morgan St.

C
GROJIKLIAI PIANAI

Turiu atiduoti savo $800 vertės gro
jikų pianą su benčiumi ir 100 muzi
kos rolelių už

$115
Turi būt parduotas prieš spalio 
priežastis apleidimo miesto.

. 1389 Milvvaukee Avė.
Pirmas augštas, klauskite

Mr. Koprol’s piano

NAMŲ BARGENAI
6312 So. VVestern Avė.

27 iš

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirptas per daug metų, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
ta, renda nebrangi, lysas ant 3 metų. 
Katrie norite pirkti tokį biznį, 
džiu nepraleisti šios progos.

Atsišaukite j ♦
Naujienų ofisą 

Box 579

mel-

PARDAVIMUI Ice Gream Parlor 
ras, saldainių, cigarų ir t. t. Par
davimo priežastis — apelidžiu mies
tą.. 'Parduosiu už mažą įmokėjimą, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
) 2607 W. 47 St.

PARDAVIMUI barbemė ir 
beauty shop. Geroje vietoje. 
Pelių) kas savaitę nuo $60 
$75. Tikras bargenas. Turi bū
ti parduota šią savaitę.

216 S. Hąlsted St.

iki

, BARBĖK SHOP parsiduoda 3 
kėdžių , renda $40.00, 5 metų 
lysas.

Corner North Avė.' 
ir Spaulding

NAMAI-2EME

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
ir sutarė, kad kartą

Kūne ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marquette 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.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

100 akrų farma, juodžemio ir mo
lio 20 akrų girios, 4 akr. sodno, upe 
.teka, ant jrero kelio, arti miesto ir 
mokyklos, 9 kambarių gera stuba ir 
barnes, 8 melžiamos karves, 3 arkliai, 
5 avis, vištos ir kiti gyvuliai, mašinos 
visokios, geros grudai ir pašaras, vis
ko pilna už $6700, įmokėti $3600.

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 
arti miesto $2200, cash, nemainysiu 
ant namo, be pinigų nevažiuok, kas su 
pinigais pirmas tas laimės.

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

JUI I1. ir .. JB-’S

MOKYKLOS

su

NEW YORK 
HAMBL'RG

HAMBURG AMERICAN UNE
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I,* II ir III klesa pa
gelius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “Wesrt- 
ohalia” su . cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.

UNITED AMERICAN LINES 
171 VVest Randolp SU 

Chicago, UI.
Arba bi’.e autoriz.uoto agento.

Moterų puota
J***-’ 1 • •Musų moterys ir merginos, 

arti šimto, yra susispietusios j 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 134 moterų kuopą.

Jos lenai apsieina be vyrų 
pagalbos. Dirbo, dirbo vienos, 
bet jau, matyt, joms nusibodo 
be vyrų ir vaikinų. Tarėsi, ta
rėsi, na
reik ir su vyrais paūžti. Į pa- 
užimo surengimą komitetais 
paskirta p-ios O. Biežienė, M. 
Kenutienė, M. Galeckienė, p-le 
U. Matekunaite ir P. Balickie- 
nė. Jos nusamdė Anburn Park 
Masonic Temple svetainę, 7839 
So. Union Avė., ir trečiadieny, 
spalio 29 d. j vyks moterų bei 
merginų puota, kartu su vyrais 
ir kavalieriais. Vyrai jau ren
giasi į tą puotą. Kai kurie sa
ko: mes tą puotą atlankysime 
ir merginas pašokysime!

Šios puotos tikslas yra už
pelnyti kiek pinigų našlių ir 
našlaičių sušelpimui. Fondas 
pranešė, kad jau 1.3 yra. užsi- 
maĮdavimų, kurie meldžia pa
gelbės. žinoma, čia vienu šū
viu bus du zuikiai nušauti: 
kiekvienas aplankys smagų pa
silinksminimą ir tais pačiais 
kaštais sušelps netaiminguo- 
SUS. ;

Girdėtis pašnabždos apie ko-| 
kius tai siurprizus, 
svečius... Bet iš 
ko neišgausi: jos 
lį išlaikyti. Bet 
sužinoti ir viską

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie norėtumėte platin

ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

CICERO. — Svarbias prakalbas 
rengia LSS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. j 
vakare. i !

Šios prakalbos yra rengiamos, kad j 
paminėjus 60 lYletų sukaktuves nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi
kūrimo ir sustiprėjimo abelno darbi
ninkų judėjimo visose šalyse.

Kalbės geriausi kalbėtojai — Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas. . ' ,

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit f 
prakalbų, atsilankykit ii’ savo drau
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. *— Komitetas.

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

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

šokėjas, 
moterų n te

moka paslap- 
Bubnis turės 
praneš.

15 d., 
Milke- 
įvyko

“Shower party”
Trečiadieny, spalio 

namuose p-ios Frances 
vičienės, 670 W. 18 St.,
netikėtas bankietas. Tai buvo 
siurprizo vakarėlis, kurį pa
rengė p. Milkevičienė savo se
sutei p-lėi Elenai Kuduliut^i, 
sugiedoti nei ir busiančiai Dr. 
Zalatoriaus žmonai. Tos iškil
mės buvo pavadintos krapini- 
mo (shdKver) party. Dalyvavo 
apie 35 ypatos, vien tik mote
rų ir merginų. Vyrų buvo tre
jetas: Dr. Zalatorius, Milkevi
čius ir Barevičius. Laimingi ir 
tarp moterų pagirti šie vyrai, 
bet turėjo būti kaip šventieji, 
nes jų buvo permažai.

zDIDžIAUSIS MAINYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS 

Namų, Biznių ir Lotų 
Per J. Namon Real Estate 

2418 W. Marųuette Rd.
Kuris yra pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Namon Real Estate yra suvirs 
40 save namų pardavęs. Tie 
žmones, kurie per jį pirko, mai
nė, dabar dvigubai (pelno ir 
džiaugias. Dėlto žmogus pirk
damas namą ar mainydamas per 
J. Namon Real Estate firmą yra 
apsaugotas nuo visokių apgavi s- 
čių, nes jo biznis yra labai iš
bujojęs, dėlto, kad žmonėms duo
da gera patarimą. Kurie perka 
parduoda ir maino sutvarko vi
sus legalius dalykus kad 
žmones neprapuldytų savo įdė
tus pinigus. J. Namon Real 
Estate skolina pinigus pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
dideliuos bargenus namų, lotų ap
link Vienuolyną Marcjuette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 
norite parduoti, mainyti namą/ 
lotus ar biznį, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite į musų ofi
są, pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar
navimą.

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. Madison, Chicafo, III. 
Phone Seeley 1648.

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė dėl gero žmogaus, labai 
ta, biznis daromas geras 

, nes 
priežastis verčia parduoti.

Atsišaukite 
2602 W. 2314 St.

RENDON bekernė. Čia lietu- 
vių bekernė buvo per 10 metų. I Parduosiu nebrangiai,
Didelis jardas dėl malkų ir 2

Lawndale 4621

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGA kambarys vaikinui 

su valgiu, mažoj šeimynoj prie blai
vi} ir teisingu žmonių, bile T 
dalyj miesto. ’ 
šų,

aulviuU, bile kurioj 
Turėdami tam(pana- 

malonėkite pranešt į
. Naujiem} Skyrių 

3210 Su. Halsted St. 
fšox 168

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDQS puikus ir didelis 

Brighton Parke kambarys, su maudy
ne ir elektros šviesa. Su valgiu ar < 
be valgio. 'Pinkas dėl dviejų viakinų. '•

Atsišaukite '
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 578 — A. L.

gera vie- 
ir ,cash.
netikėta

PARSIDUODA Delicatessen, Taba- 
co, minkštų gėrimų ir kendžių krau
tuvė. Krautvė randasi netoli didelių 
dirbtuvių, daro gerą biznį. Turiu 
parduoti greit, nes apleidžiu mies
tą.

650 W. 81 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, senai įsteigtas biz
nis, daromą^ geras *cash biznis, 
parduosiu už $1200.

2109 So. Halsted St.

VYBAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLEI! BARBER OOLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, UI.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dry goods krautuvė, 

geroj biznio apielinkėj. Renda pigi. 
Yra pagyvenimui kambariai. Lysas 3 

■ metams. Mainysiu ant namo arba 
automobiliaus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite pas 
savininką. 3305 S. Halsted St.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam. Kambarys.ta vieta, 
šviesus ii’ patogus, elektra, telefonas 1
ir maudynė.

Atsišaukite
3945 So. Californiia Avė.

2 fl.
Tel. Lafaytte 9101

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam arba mergi
nom, arba ir ženotiem. Kambarys 

,Į apšildomas, švarioj apielinkėj.
šių j - -Atsišaukite

1827 S. Harding Avė. 
Chicago, III.

North Side. — Vaikų Draugijos Bi
jūnėlio repeticija, operetė Birutė bus 
ketvirtadienyj, spalio 23 d 
vak. 
Avė. 
būti.

7:80 vai.
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 

Todėl visi lošėjai malonėkite
— Komitetas.

L. D. K. Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus, repeticijos veikalo “Pinigė
liai” įvyks šį vakarą, spalio 22, tre
čiadieny, McKinley Park svetainėj, 
prie 38 ir Western Blvd., lygiai 7:45 
vai. valjare.

Nariai turintieji roles malonėkite 
visi susirinkti ir nesivėluoti. •

, — J. J. A.

Ren-

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė sena išdirb- 

, arba mainyčia ant loto, 
Southsidėj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas 
labai pigiai, arba mainysiu 
loto, automobiliaus, vieta 
W. 69th St. Kreipkitės prie 

, vi ninko.
3349 So. Wallace St.

ant
148
sa

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, 111. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

RENDAI gražus kambarys su 
garadžiu gražioj vietoj visais 
moderniškais parankumais, šva
riam ir munšaino nevartojan
čiam vyrui.

3434 W. 65th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento] vietoj. 
Parduosiu visą arba pusę. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Daro gerą 
cash biznį. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

2843 W. 38th St.

H. KAMON
2418 W. Marąuette Rd. (arba 67 

Blvd.) arti Western Avė.
Tel. Prospect 8678.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

TURIU parduoti savo gi 
$275 vertės Victrolą, Console, 
totą tik 3 mėnesius, yra 
kordų, deimantinė adata, 

2502 W. Division 
2nd floor 

Tel. Armitagc 1981

daug 
$70. 

St.

gražią, 
, var- 

re-
DIDELIS mūrinis, 2 flatu namas 

prie Marqucttc Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trinpngai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. <»7 
St. Tel. Prospect 1364

Firmas Maskaradų Balius.
gia Draugija Lietuvos Dukterų su iš? 
laimėjimais. Pirmas praisas $20 pi
nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 
dėl išdalinimo. įvyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į musų vakarą.

— Komitetas.

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredoj, spalio 22, 7:30 v. v. Mark 
White Sq. svet. (Liberty Room). Jau
nuoliai kurie turėsit dalyvaut spalio 
26, draugystės Sal. š. Viešp. Jėzaus i 
25 m. sukaktuvių vakaro, atsineštkit 
gaidas.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

APSIVEDIMAI

REIKIA inteligentiškos merginos! 
kuri gali rašyti ant rašomos mašinė
lės ir būti kaipo klerkas ofise.

Atsišaukite
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPR. CO.
3335 So. Halsted St. '

REIKIA merginų darbui į 
musų saldainių dirbtuvę, 
j valandą. Nuolat darbas.

Glidden Food Products Co. 
'2670 Elston Avė.

—

ANT PARDAVIMO bučernė labai 
geroj vietoj ir daroma didelis biznis. 
Parduosiu pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerio.

Kreipkitės tuojaus
' 3408 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 8 kambarių medinė 
cottage, yra elektra, vana, gasas, 2 
karų garadžius, viskas gerame padė
jime, kaina $4500, įmokėti $1500, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais po $40. 
j menesį.

3619 Lowe Avė.

HOFFMAN
35c. * PARDAVIMUI grosernė, delikate- 

> šen, lietuvių kolonijoj. Rūkyta mėsa 
t— specialumas; yra daug stako, ge- 
■ ras biznis, rezidencijų distrikte. 
giai parduosiu, svarbi priežastis. 

Atsišaukite
' 1737 W. 47 St.

Pi-

PARDAVIMUI medinis namas ir 
restauranas arba išrenduosiu. Yra 
restauracija ir 3 kambariai gyveni
mui iš užpakalio. Viršui yra 6 kam
barių flatas, yra elektra, maudyne; 
parduosiu pigiai.

524 W. 37 St.

Prirengiamoji 
MOKYKLA

JSTEIGTA 1910

REIKIA DARBININKŲ
VYKU

REIKIA pardavėjų į Real Estate 
■ ofisą patyrimas nereikalingas, turiu 
darbo dėl 5 vyrų visados arba vaka- j 
rais, o yra proga daug pinigo pada- 

Dar reikalingas

PARDAVIMUI geras pečius Moo- 
res Threę Way heathęr už gana pri
einamą k’diną. Pečius visai gerame 
stovyje ir geros išdirbystes. ’

1 Kreiukitės
A. DECKER, 

2735 W. 43rd St.

TUBEKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti vendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 j mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCTION CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.
J

; JIEŠKAU apsivedimui merginos ryt ant komiŠino. „ _____________ o______ ,
arba našlės be vaikų nuo 25 metų iki vienas menedžiaris į Real Estate biz- ir visokių mažmožių krautuvė, 

metų amžiaus, norėčia gauti draugę po pardavėjas, 

tai meldžiu prisiiisti laišką su 
siu.

V. J. 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė,

85 metų amžiaus, aš esu vaikinas 35( nį geistina kad turėti) patyrimą kai- išdirpta vieta, biznis 
metų amžiaus, norėčia gauti draugę po pardavėjas, geras išlygas duosiu daromas. “ * -
ir jeigu katra mylite gauti draugą, teisingam žmogui. \
x_i ■ Matvkitfe

J. NAMON,
2418 W. Marquette Rd.

f rūktų
, sena 
visados

Mes išmokinsime jus 
anglų Raibos j labai trmn- 
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augėlesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegiją j dvyliką 
mėnesių.

PARDUODU mūrinį namą 4 pagy
venimų po 4 kambarius, elektros švie
sa, namas randasi gražioj Bridgepor- 
to apielinkėj, parduosiu ųž $6500, kėš 
$1500, išmainysiu ant biznio, bučer- 
nės, grosemSs ar kitokio biznio arba 
ant 2 fialų namų, J. Balchunas, 3200 
S. Lowe Avė. Tel. Boulevard 9265.

MusąAtdara vakarais ir nedėlloj. 
siuvėjas kalba lietuviška5.

gerai 
Nupirksit pigiai .

i Kreipkitės į
1 Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St.
Box 167

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


