
[NAUJIENOS
THE LITHUAN1AN! DAILY NEWSZ

•t.

Entered a* second Claas Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., 
under the Act of March 8, 1879. »

VOL. XI. Kaina 3c. Chicago, III., Trečiadienis, Spalio-October 29 d., 1924 m.

'ha First and Greatest Lithuantan Dailę t n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws

PUBtISHED BV <Iht LITHUAN1AN NEW8 PUBLISHING CO.. INC
1739 South Halatcd Street. Chicago. Illinois 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

”^-‘437 No. 260

Francija pripažino
Sovietu Rusija

Coolidge’ui išrinkti kapitalistai jau 
pažėrė arti $3,000,000

Šiandie Anglijoj eina visuotini
parlamento rinkimai

Frncija pripažino sovietu 
valdžią de jure

PARYŽIUS, spal. 28. — Fran-

Japonija stiprina savo 
jėgas Tientsine

Siunčia daugiau kariuomenes

Tarp jų šiandie einą sprendžiamasai mušis Imigracijos vyriausybė su
laikė žymią vengrę

Grafienė Karolyi buvo Ameri
kos “įstaigų dabotojų” įskųs
ta kaipo bolševike.

Lenk? susirūpinimas

cijos valdžia šiandie oficialiai 
pripažino sovietų Rusijos val
džią de jure.

Pripažinimas suteikta tele
grama, kurios tekstas buvo 
šiandie paskelbtas.

NEW YORKAS, spalio 28. — 
Imigracijos vyriausybė vakar 
buvo sulaikius Ellis Island saloj 
grafienę Kateriną Kardyi, bu
vusio Vengrų prezidento žmoną, 
atvykusią Amerikon skaityti vi
są eilę paskaitų. Ji buvo 100- 
procentinių Amerikos patriotų 
organizacijos “National Security 
League” pirmininko Stamvood 
Menken’o Įskųsta kaipo bolševi
ke, kurios atvykimas “gresia pa
vojum Anicr. įstaigoms.” lik 
žymiems Amerikos politikos ir 
visuomenės gyvenime asmenims 
griežtai užprotestavus, gr. Ka
ldina Kareivi buvo ant rvto- 
jaus išleista.

BIJODAMA DEL KŪDIKIO 
ATEITIES, NES .ILS GIMĖ 
NESVEIKAS, MOTINA JĮ 

NUŽUDĖ.

Lenkų laikraŠlis “Sloyo” 
rugsėjo 7 d. įdėjo straipsnį 
vardu “Kas mus laukia?”, kur 
nagrinėja Tautų Sąjungos 
vaidmenį tarptautiniame gyve
nime. Laikraštis bijo vokiečių 
ir Rusijos įstojimo Tautų Są
jungom nes tas, esą, neišeitų 
lenkų naudai. Jei rusai įeisią 
T. Sąjungon, tai tuomet, pa
sak laikraščio, “visas anglų 
rusų susitaikymo sąskaitas ap- 
mokėsim mes, lenkai. Rusų 
vokiečių kopcraiiįija kasdien 
atras naujų prieš lenkus nu
kreiptų klausimų, kuriuos ga
lės kelti tarpautinėj arenoj. 
Jautų Sąjunga iš institucijos, 
kurio? tikras vardas šiandien 
turėtų boti •‘tarptautinė insli- 
tutija lenkų reikalams” virs 
“tarptautine institucija lenkų 
nepriklausomybei likviduoti.”

[LŽ]

Koperativy namai Šiau
liuose nusavinami

Arti $3,000,000 paklota 
Coolidge’ui išrinkti

WASHINGTON, I). C-, sp. 28j
Senato komisijos tirinėji- 

muose pasirodė, kad iki ftpalip 
20 dienos reptibiikonų partijos 
rinkimų kampanijos fondas yra 
gavęs 2,829.988 dolerius, —- tai 
yra. nedaug betrūksta iki visų 
trijų milijonų dolerių, kuriuos 
bankininkai, didžiuliai pramoni
ninkai fabrikantai ir geležinke
lių magnatai pila, kad Coolid- 
ge’ą vėl išrinkus prezidentu. Iki 
rinkimų, kurie įvyks lapkričio 
1 dieną, jie, be abejo, pažers 
daugiau nei tris milijoi t:?.

Kinų karo zoną japonų inte
resams ginti

TOKIO, Japonija, spalio 28.
Japonijos kabinetas šiandie 

nutarė pasiųsti dar dvi kariuo
menės kompanijas su kulko
svaidžių korpusu iš Mandžuri- 
jos į Tientsiną, Kinuose, ginti 
ten japonų gyventojus, kurių 
gyvasčiai ir turtui grūmotų pa
vojus atsitikimy, jei įvyktų su
sirėmimas tarp Feng Ju-Hsian- 
go jėgų ir pašalintojo ceptra- 
linės Kinų valdžios karo vddo 
Vu ’Pci-Fu kariuomenės.

Vu armija Lanfange
PEKINAS, Kinai, spalio 28.
Buvusio Pekino karo vado 

Vu Pei-Fu kariuomenės dalis 
atvyko i Lanfangą, pusiauke- 
ly tarp Tientsino ir Pekino. 
Kadangi į ten žygiuoja ir Feng 
Ju-Hsiango kariuomenė, tai 
laukiama kruvino susirėmimo.

Šiandie parlamento rin
kimai Anglijoj

LONDONAS, spalio 28. — 
Trumpa visuotinų pan'lamėnto 
rinkimų kampanija šiandie pa
baigta ir rytoj, spalio 29, Ang
lijos piliečiai savo balsais pa
sisakys, kokios jie valdžios no-

Caro laiką šnipai-provo- 
katoriai areštuota

Slaptajai žvalgybai tarnaudami 
jie yra išdavu daug rusų re
voliucionierių.

MASKVA, spalio 28. —Volui- 
nės “Čeką” areštavo žitemire

MacDonald mano kad 
Zinovjevo laiškas 

tikras
Sovietų valdžia lėčiau užgina, 

ir laišką vadina ''‘begėdišku 
fabrikatu.”

_____  I

LONDONAS, spalio 28. — 
Ministeris pirmininkas MacDo- 
ngildas pareiškė, kad jis ma
nąs, jog Zinovjevo laiškas,' ku
riuo jis ragina komunistus 
energingai veikti tikslu Įvykin
ti Anglijoj revoliuciją, esąs 
autenti ngas.

Kalbėdamas ’. '-.i, ..r Cardiffe, 
Uelse, MacDonaldas grieštai už
gynė, kad buk valdžia vilkinu
si (o bolševikų propagandos 
laiško paskelbimą. Jis pasakė, 
kad jis Įtariąs, jog visas tas 
skandalas tai politinis sąmoks
las, ir jis pasisteng-siąs ištirti 
jį iki pat dugno. Jis pasirūpin
siąs surasti, kuo budu du Lon
dono laikraščiai gavo tą laišką 
tą pačių dieną kaip ir užsienio 
ministerija. (

...; t . t

Sovietai vėl protestuoja
Nežiūrint to, sovietų valdžia 

per savo charge d’affaires Ra- 
kovskj vakar vėl įteikė britų 
valdžiai protesto notą, dagi

Italu fašizmu dvejų mėty 
sukaktuvės

ROMA, Italija, spalio 28. — 
Italijos fašistai šiandie šventė 
dvejų metų savo viešpatavimo 
sukaktuves. Premjero Musso- 
lini’o Įsakymu visoj Italijoj 
valdiškos ir visuomenės įstai
gos buvo papuoštos vėliavomis.

Didžiausios manifestacijos 
buvo Milane, kur dalyvavo 
ir patsai Mušsolini, ir Romoj, 
kur apeigoms vadovavo gen. 
Fa ra. Apeigos pasižymėjo pri
saikdinimu apie 250,000 juod- 
marškinių ištikimai tarnauti 
karaliui ir valstybei.

NELAIMĖ KASYKLOSE.

• TERRE RAUTE, Ind., spalio 
28. — B<lackhawk kasyklose į- 
vyko dulkių ekspliozija, kurios 
trys dnrbininkai tapo užmušti. 
Po ekspliozijos kasyklose kijo 
gaisras.

Nikaraguos valdžia įspėja 
Honduraso

Įsiveržimus regularės kariudne- 
nėe i Nikaraguos teritoriją 
laikysianti karo žingsniu.

MANAGUA, Nikaragua, spal. 
lio 28. —- Nikaraguos valdžia 
pasiuntė notą Honduraso val
džiai, įspėdama, kad jei dar at
sikartos Honduraso regularės 
kariuomenės skyrių įsiveržimai 
į Nikaraguos teritoriją, ji laiky
sianti tatai kaipo atvirą neprie- 
'jj’ybės žygį.

Honduraso maištininkai
• sumušei

TEGUC1GALPA Hondūras, 
spalio 28. — Mūšy, įvykusiame 
ties Cinčhayote, valdžios jėgos 
smarkiai sumušė maištininkų 
jėgas. Daug maištininkų žuvo 
mūšy, daugybė sužeista, o jų 
vadai pabėgo per sieną j Nikara
gvą.

W00STER, Ohio, spalio 28. 
'— Areštuota Mrs. Blanche To- 
bias, 21 metų amžiaus, dėl nu
žudymo savo dviejų savaičių kū
dikio. Mrs. Tobias prisipažino 
tatai padarius — padarius, bijo
dama dėl savo kūdikio ateities, 
kadangi jis gimęs aklas, su, krei
va ranka ir koja ir su pritrauk
ta į vieną pusę galva. Kaltina
moji pasakė, kad kūdikis nesvei
kas; gimęs tur būt dej to, kad 
trys mėnesiai atgal vyras ją la
bai sumušęs. Tą liudija ir jos 
kaimynės, kurios tuomet rado 
Tobias’ienę gulinčią kerno be są
monės, baisiai sumušta.

MIRĖ J. V. CHARGE D AFFAI- 
RES KINAMS.

PEKINAS, Kinai, spalio 28.— 
Šį rytą čia mirė Jungtinių Val
stijų charge d’affiares Edvar
das Bell.

KAUNAS [LŽ]. — Iš Šiaulių 
praneša, kad šiomis dienomis 
Žemės Ūkio Ministerijos parėdy
mu sustatytas aktas apie nusa
vinimą Šiauliuose visos eilės na
mų, priklausančių Liet. Kcpera- 
cijos Bankui, Šiaulių sryties 
vartotojų bendrovių sąjungai, 
žemės ūkio sąjungai “Gaminto
jas” ir “Kultūros” bendrovei.

Ką tai reiškia?

PARDAVINĖJO DAKTARO 
DIPLOMUS

SACRAMENJ'O, Galit'., spa
lio 23. Valstijos medikų 
kvotimo taryba atėmė D-rui 
Frank P. Young’ui, žymiam 
Les Angcle.’o gydytojui, leidi
mą praktikuoti mediciną. Dr. 
Yoting yra Pacific Medical ko
legijos .viršininkas. Buvo kalti
namas, kad jis parduodavo 
diplomus nebaigusiems medici
nos mokslo.

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę, bet šiaip

YRA ĮVAIRIŲ BUDŲ 
GYVENT NIEKO 

NEDIRBANT.

Julius, pavyzdžiui, gerai gyveno 
vesdamas 42 pačias — kol pa
čios jj nuvedė j teismą.

ri: atžagareivių' konservatorių, 
su kuriais daugely rinkimų ap
skričių dabar buvo susidėję ir 
liberalai, ar stipriau įtvirtins 
tą pačią socialistinę valdžią, su 
MacDonaldu plieky, iišijnkda- 
mi tiek Darbo partijos atsto
vų, kad parlameni? jie suda
rytų absoliučią daugumą.

Rinkimų kampanija buvo 
trumpa, bet labai gyva, atkak
li ir kartais triukšminga.

penkis šnipus-provokatorius: 
Rapoportą, Bugovskį, Veintrau- 
bą, Šteinbergą ir Ratnerą. Nuo 
1900 iki 1908 metų tie šnipai yra 
išdavę daugybę rusų revoliuci- 
ninkų ir slaptų organizacijų, 
kaip “Blindą,” Iskrą” etc. štein- 
bergas išdavė caro slaptajai po
licijai “Bundo” konferenciją 
^molenske.

Suimtųjų provokatorių byla 
bus greitu laiku tardoma.

daug šiurkštesnę nei ta, kuri 
buvo praeitą šeštadienį įteikta. 
Savo notoj bolševikai reika
lauja, kad Anglija urnai atsi
prašytų už paskelbimą Zinov
jevo laiško, kurs, sovietų tvir
tinimu, esąs “begėdiškas” fab- 
rikatas.

Trisdešimt du sovietų misi- 4 \ v
jos nariai staiga apleido. Lon
doną ir išvyko kontinentan, 
gal bulį Maskvon. Priežastis to
kio urminio išvažiavimo neži
noma. Manoma, kad tarp iš- 
vykusiųjų buvo nemažas skai
čius bolševikų agitatorių.

gražu; maža atmainos tempera
tūroj ; lengvas pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 60° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 5:30 vai.
----------M----------------- r----------

PRAKALBOS CICERO
Ketverge, Spalio 30 d., 7:30 v. v.

LIUOSYBĖS SVETAINĖJ
Apie besiartinančius prezidentinius rinkimus ir 
abelną darbininkų judėjimą Europoj.
Kalbės P. Grigaitis ir Dr. A. Montvidas 
Prakalbos bus labai svarbios, kokių Cicero lie
tuviai jau senai nėra girdėję. Todėl atsilanky
kite į jas visi.

— LSS. VIII RAJONAS

Užgina žinias apie Trockio
lankymąsi Italijoj

■ ■■■■v

ROMA, Italija, spalio 28. — 
Sovietų ambasada užgina pa
skelbtus pranešimus, kad buk 
bolševikų karo komisaras Troc
kis pastaruoju laiku praleidęs 
dvi savaiti Italijoj, važinėdamas 
svetimu vardu.

Pranešimai skelbė, kad Troc
kis lankęsis Romoj ir turėję^ il
gą pasikalbėjimą su premjeru 
Mussolini’u ir sovietų ambasa
dorium Jurenievu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 28 d. užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4,50
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ....... :...... $17.15
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 trankų ,............ $5.22
Norvegijos, 100 kronų ........ $14.27 
Olandijos, 100 florinų ...........  $29.36
Suomijos, 100 nutikiu ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.63
Šveicarijos, 100 franku ....... $19.24

■■_______..................................................................>_i ■ - — -

Lietuvos Pinig-ų Kursas

Siunčiant pihigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 litų ..................................... $5.50
100 litų ..................................... 10.50
200 Titu ...................................... 20.75
300 litų ..................................... 31.00
400 litu ...........   41.25
500 litų ......................:............... 51.50
600 litų ..................................... 61.75
700 litų ..................................... 72.00
800 litų ..................................... 82.25
900 litų ................  .92.50

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

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

VIENA’, Austrija, spalio 28. 
Į teismo rankas1 pateko kaž-koks 
Julius Griunvaldas, ku’rs, pasi
rodė, buvo vedęs keturiasdešimt 
dvi pačias. Visos jos stojo teis
man liudyti prieš jį. Julius 
Griunvaldas buvo areštuotas 
gatvėj, vos tik jam išėjus iš siu- 

|vėjo dirbtuvės su nauja rūbų ei
le, kurią jis pasisiūdino gautais 
iš savo keturdešimt antros pa
čios pinigais.

Teisme paaiškėjo, kad Griun- 
vakįas buvo įsimanęs tik ir gy
venti iš vedimų. Jis vesdavo 
pačią pagyvendavo su ja, 
kol išgaudavo iš jos visus pini
gus, paskui mesdavo ir vesdavo 
kitą. Tik .kad pasauly nieko 
nėra amžina, tai sykį turėjo at
eiti galas ii- «Tuli»vis vedinio pro
fesijai, kai j j patį nuvedė i teis
mą.

NORI ĮVESTI TIKYBOS PA
MOKAS FILIPINŲ VIEŠOSE 

MOKYKLOSE.
;—

MANILA, Filipinų Salos, sp. 
28. Atstovų butas vakar 31 
balsu prieš 26 priėmė bilių, ku
riuo leidžiama Filipinuose dės? 
tyti tikybos dalykus viešose mo
kyklose. Bilius dabar eina į se
natą, v

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: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTV
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.
TUPIKAKIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Kaip Lietuvos Satrapai 
pardavinėja žmonių kume
les, kumelaites, kiaules 

vežimus ir papirosus!
Broli amerikieti skaitytojau! 

Perskaitęs šib straipsniuko ant- 
galvį pamanysi, kad čia koki 
juokai parašyti. Jums, laisvoj 
šaly gyvenantiems, gal ir bus 
juokai. O pas mus “laisvoj Lie
tuvoj’’ (kabeliuose) — nė s\pt. 
Neužmokėjai prieš kokius 2—3 
metus neturėdamas kuom užmo
kėti kruvinojo karo pramogų— 
rekvizicijų ir dargi natūra, ir 
parduos tavo keleto metų “kru
viną piocę” gyvulius, padargus 
ir viską, ką tik tu turi, 
skaityk, dokumentus:

Skelbimas
Šiuomi skelbiu.%kad 1924 met.

štai,

gar parašyti nemoka. Už 1923 
metų rekvizicijas parduoda, 
žmogeliui tris kumeles ir veži
mą. Kaipgi beukininkauti svar- 
biasiųjų ūkininkavimo priemo
nių nebetekus!? Parduoda iš 
varžytinių ir tiek. Ūkininkystė 
tepasikaria. Išeina taip, lyg 
kad krikščionys demokratai ne
mano ilgiau šeimininkauti, kad 
naikina ukius tik rodos tam, 
kad dabar pasiplėšti. Ir kad tai 
būt vienas, du toki Įvykiai, bet 
jų šimtai. Tai piimame skelbi
me. Antrajame skelbime1 taip- 
pat iš varžytinių parduoda 4 
mėn. kumelaitę, l*/2 met. kūme-; 
laitę ir kiaulaitę — vienintelį 
žmogaus 1925 metams J užkulą 
(uždarą). Ir vis parduoda dar 
net už 1922 -23 metų nesumo- 
kėjinią rekvizicijų, čia visai ne
žiūri, ar. tu turėjai iš ko sumo
kėti, ar ne. Reiškia, 1922 mc- 
tais neturėjai, bet šiemet, 19^4 

' m. turi, peš per tuos kelis mc- 
! tus užsigyvenai, užsidirbai, tai

17 spalio mėn. 10 vai. ryto ma
no <raštinėj esančiąja Vytauto 
g-vėje No 1-24 parsiduos iš var
žytinių trys kumelės ir vienas 
vežimas aprašyta aktu iš 15-IX 
š. m. pus pilieti Miką Gavėną 
gyv. Meškučių km. ‘Šunskų vai. 
už nesuniokėjimą žemės mokes
nių ir rekvizicijos natūra už 
1923 met. sulig pranešimo Ma
riam p. Mokesnių Inspektoriaus.

Norintieji dalyvauti varžyti
nėse prašoma pribūti vhšnuro- 
dytą dieną.

(Parašas neįskaitoma) 
Mariampolė, met.
Mariampolės apskrilies 1 nuo

vados viršininkas.
Skelbimus

Šiuoini skelbiu, kad 1921 met. 
7 d. spalio mėn. 10 vai. ryto ma
no raštinėje esančiąja Vytauto 
g-vėje No 1-24 paisiduoš iš var
žytinių 1 kumelaitė 4 m ė r... 1 
kumelaitė 1 met. senumo ir 1 
kiaulė aprašyta aktu iš II-IX š. 
m. pas piliečius J. Stankevičių, J. 
šileiaitę, J. l’apeiką gyv. Trio- 
biškiu km. Liudvinavo vai. už c
nesuniokėjimą mokesnių rekvi
zicijos natūra už 1922-1923 met. 
sulig sąrašo Mariamp. Mokesnių 
Inspektoriaus. Norintieji daly
vauti varžytinėse prašoma pri
imti viršuiinėta dieną.

Mariampolė 27-IX-2l met.
(Parašas neįskaitoma) 

Mariampolės apskrities 1 nuo
vados viršininkas.

Skelbimas
šiuomi skelbiu, kad 1924 met. 

13 4. spalio mėn. 10 vai. ryto 
mano raštinėje esančiąja Vytau
to g-vėje No 1-24 parsieitos iš 
varžytinių 255 št. papirosų apra
šyta aktu iš 9-V II š. iri. pas pi
lieti Antaną Mikolaitį gyv. Kvie- 
tiškio vai. Trakiškių km; kaipo 
kontrokuti sulig Mokesčių De
partamento rašto No 29752 iš 
20-VHI š. m. Norintieji dalyvau
ti varžytinėse prašoma pribūti 
viršnurodytą dieną.

Mariampolė 4-X-24 m.
(Paiašas neįskaitoma) 

Mariampolės apskrities 1 nuo
vados viršininkas.

Matai, skaitytojau: vežimą 
rašo “vežynias”. Tuoj ' matyt, 
kad ten toje “raštinėje” koks
buvusio Vonscialkio pageibinin- 
kas sėdi, kad ne tokio paprasto 
žodelio — vežimas" — taisyklin-

dabar užsimokėk. Noužsimoki 
—atima ką turi. Ir vėl dirbk 
varftk, ir ką uždirbsi, Ui už 
šiuos, 1924 metus, ateinančiais 
1925 ar 1926 atims — iš varžy-
tinių parduos, pinigus pasiims, o 
tu, žmogeli, eik sau, savais ke
liais, pasišvilpydamas!..

t

Juokingiausias- tai iš varžyti
nių 255 papirosų pardavimas. 
Tu man ir suskaityk, ir dar kas- 
žin kokiu “aktu” aprašyk. : Dair 
juokingiau, tas Mok. Dep. rašto 
No. 29752, iš 20-VII š. m. Guli
ma iš anksto numanyti, kiek čia 
manipuliacijos padaryta, kiek 
popierio sugadinta. Tie papiro
sai mat “kaipo konfiskuoti“. Ne 
žodžio “konfiskuoti” nemoka 
parašyti. Ir tas žodis “kaipo” 
tai mėgiamiausias Lietuvos sa
trapų žodis, Gaila, kad nėra 
a. a. Vinco Kudirkos, tai jam 
būt njedžiagos paŠipitauti...,.

.'i! * 1 ; .į —Pruvėrta.

i 1 J ‘
..........,1......... A

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTKAKTORIUS
3332 So. Halsted St., 

Narnai 3356 Lowe Avė. 
k........................... .........
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabclle Kay

IJetuvė šeimyninke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai -kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Daugelis pažymių maisto žinovų 

pritvirtina jog pienas ar pieno pro
duktai yra svarbu žmogaus maistui, 
nes kitaip laikui bėgant žmonija pa
lengva išmirtų. Piene ar sūryje ran 
dasi tam tikri paslaptingi elementai 

į kurie suteikia mums reikalingas mi- 
nerales druskas, i vitaminus iš šilu- 

■ mos kalorijas palaikymui sveikatos.
Kitais žodžiais, suris yra beveik gry
nas pienas sudarytas iš riebalų, pro
teinų ir minęralių druskų. Turėtu
mėt naudot sūrio kuodaugiausia arba 
tiek kaip ir kito maisto, nes jis ne
tik kad yra sveikas bet ir ekonomin- 
gas. Suris taipgi pagelbsti virškini
mui ir stimuliuoja apetitų. Sekantis 
receptas yra vienas iš populiariš-
kiaušių valgių per visą metą naudo
jamų.
ŠUTINTI MAKARONAI SU SŪRIŲ

11 ? puoduko evaporated pieno
3 puodukus virtų, nusunktų maka

ronų supjaustytų į dviejų colių 
ilgio šmotukus

1’4 puoduko tarkuoto Amerikoniš
ko sūrio

l’e šaukšto sviesto ar sviesto pa
vaduotojo

’b šaukštuko druskos, smulkios 
Vs šaukštuko pipirų 
keletą grudų papirkos 
Padaryk bėltą skystą buzą iš mil

tų, sviesto, uždaro ir pieno. Sumai
šyk su tuo makaronus. Pilnai iš- 
taukuok žemą kepemą bliudą, 'sudėk 
eilę makaronų, paskui sūrio, ir taip 
ištisai iki viską sudėsi paeiliui. Ke
pink vidutiniškam karštyje iki paru
duos, pei^apie 35 minutas.

Virtuvės Reikaluose
Daržoves dabar duodama ant dide

lių torielių vietoj ant r.oso torielių. 
.Turėtumėt naudoti dubeltavą daržo-) 
vių stotką su uždangalu. Tokia ga
lima pirkti paprasto ar suplakto me
talo.

Gavimui atsakančio skonio žuvies, 
žuvį reikia visai nušluostyt. Geriau
sia po numazgojimo žuvies, apdžio* 
virk ją atsargiai sausame skarulyje 
iv paskui apibarstyk ant jos miltų.

Žuvį reik uždengti pirm dėjimo j 
iedų skrynią, nes kitaip žuvies sko
niu persiima viskas kitas skyriuje.

Mėtos ir pettaškos bus šviežios il
gesniam laikui sudėjus jas j beori
ai vaisių dėjimo stiklą ir užšriubavus.

šalta kava yra skani duodant su 
pasaldinta plakta Smetona.

Mes Rekomenduojame
Borden’s Evaporated pienas yra 

pilnai riebus karvių pienas su išimtu 
iš jo vandeniu. Jis padaro riebius 
ir skanius valgius. Jūsų groser-

N a miniai Pasi gelbėji ma i
Sulaikymui ėjimo gazo iš paipos 

arba karšto vandenio, < suminkštink 
biskį muilo ir užtepk ant skylutės.

Visada yra gerai turėti po ranka 
šmotelį ųukietėjusio muilo. Patrynus 
tą dalį audeklo iš kur nori ištraukti 
siūlą su muilu, siūlas lengvai išeis.

Valant juodus sliperius arba veik 
viską kas juoda, geriausia naudot ir 
juodą skarulį su valymo produktu.

Kuomet jūsų namams reikia gero 
valymo, žiūrėkit kad* jūsų šluota bu
tų gerame stovyje. Kad šluota su
rinktų dulkes, geriausia pamarkyt ją 
muiluotam karštam vandenyj jin da- 
pylus 3 šaukštus kėrosino (į viedrą). 
Taip šluota ne tik apvalys karpetus, 
bet paliks grindis‘lyg nužibinus.

Palivuotus katilukus kurie sausai

Ii|w

ORATEV
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Kuomet Jus Pirksitej 
Pieną, Žiūrėkit, Kad
Butų Siame Kene 

. I A . K v/'.., . •

^IS Borden’s Evaporated Pienas^ yra ge- 
O riausjas Bordėris Pienais, šviežias, nuo 
farmų, su palikta jame Smetona, bet dalis 
vandens yra atimta.
Pastebėkite kaip, isrodb kenaį Pastebėkite* 
didėlį aiškų Vardų ^Ėdrden’s”, 'kuris parodo, > 
kad negalima padaryt klaidos pasirinkime*
Jei norit išmokt kaip virt su Horden Evaporated , 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias jiaipo-..t 
kas norit ir mes prisiusime dovanai.

1 s

THE BORDEN COMPANY
Kk Borden Building, Nėw York . / Įsk

Duonn 
Sdldalnės

7' v ’ v-
Vardas ‘.......

Adresao

KUPONAS

(LHhuanlan)

• Šonai Pajai
Misos z Pudingai

.Pyragai aZ Sriubos •

'L': .. :....
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NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-C’ 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TĄS JUMS BUSw- 

| ANT NAUDOS, 

S. L. FABIONAS CO
h

809 W. 35th SIh Chicago g 
yTel?’lio levard 0611 ir 0774 įį 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- h
DAVIMO KAUTUS. f 

Pasekmingai siunčiam piniguti ir Y 
Parduodam Laivakortes. > J

K. GUGIS
ADVOKATAS

z | <

Miesto ofisai < •’ i' •
127 N. Dearbom St., Rooiri 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. Auo 9-6
I » 1

• 1 Gyvenimą vietą:
8323 $o. Haįted St.
Tel. Bpulevard 1810

Valandos; nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom SL, Room 1117 
Telęf.. Stale 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

TeJef, Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfięld Avė.
Bylos visuose teismuose, — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

.................. ................. - 1__________ ■■ ' --

J. P. ^ITGHES ]
Advokatas

. ei' '

, ‘ MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 51G
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
vo jimo apstraktų ir padarymo 
koritraktų, dokumentų ir visokių 
popiet ; Yuda visokius'■ midūs.' '

apdega reikia pripilt tuoj verdančiu 
vandeniu, nes šaltas vanduo leidžia 
palivai trukti.

Grožės Patarimai
Kiekvienas žino kad gera sveikata 

priklauso daugiausia nuo gero vidu
rių virškinimo. Ir, suprantama, ge
ras virškinimas pirmoj vietoj prigu
li nuo gerų dantų. Kbžnas gali leng
vai užiaikyt dantis geram stovyje 
atsakančiai juos nuvalant. Reikia 
nueit pas dentiatą ir patirti kaip pi
giai gali išegzaminuoti jums dantis 
ir rast mažus kenkimus kurių pats 
nepatėmiji. Užsimoka eit pas gerą 
dantistą du sykiu į metus x išegzami- 
navimui dantų, nes tuo tik išvengsi- 
nesmagumus kokie dėl dantų gali 
prasidėti. Nekainuoja dąugiau jeigu 
valysi dantis du sykiu j dieną- ir ap
silankysi pas dentistą du sykiu me
tuose negu reiks kęsti skausmas ir 
tankiai gauti ligą kuri gali prasidė
ti nuo dantų užleidimo.

Ypatiška Sveikata
Jus daug girdėjot apie maistus tu

rinčius savyje karbohydratus. Kar
bohydratai randasi gyvuliuose pieno 
cukfaus ir tuineralių krakmblų pavi
dale. žingeidu sužinoti kad pirm ne
gu karbohydratai gali būti sunaudo
ti kūne jie turi pervirsti į vynuogių 
cukru. Karbohydratai duoda jums 
daugiausia šilumos ii’ energijos. Te
kis maistas kaip obuoliai, vynuoges, 
bananai susideda visiškai iš karbo- 
hydratų. Karbohydratai yra ta da
lis maisto kuri duoda vaikams ir su
augusiems šilumą keliančią spėką 
augusiems šilumą keliančią spėką 
prie veikimo. Medus, moliasai ir sy- 
rupa: yra formos cukraus kurios pri
duoda dar daugiau energijos atliki
mui tikro sunkaus fiziško darbo.

Sekančius Produktus: f •
pinkas mėgsta pardavinėti Borden’s, 
nes jis atlaiko gerumą ir jis žino 
kas yra geriausia už jūsų pi
nigus.

PIRMAS MASKARAdHaUuT
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Subatoj, Pnų lapkričio (November),
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c. ypątai.
Lietuvos Dukterų Draugyste visados savo duotmumu atsižymėjusi, tie kurie lanke viršminėtos draugys

tės maukų balius, buvo užganądin|i. ■
Bet šj sykį Rengimą ^misiją dėjo visas galimas pastaugus, kad surinkus daugiau dovanų. Na, bet ir 

surinko. Didžiausia’gruprfeatiš pinigais $20.00, o mažesnės grupės ir pavieniai gaus kiekvienas dovanas, 
nes mes jų turim įvales, gražių ir brangių dovanų.

Todėl, dideli, seni, jauni, be skirtumo, valio ant maskinio baliaus.
Širdingai kviečia KOMITETAS.

STOKIME VISI | DARBĄ
Oabar yra jprog’ą, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagęrinimo šios šalies gyveninio sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime j darbą tuojaus! Aukokime savo dalį —• dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, if raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus !

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Salio St,, Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 t 

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

6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčioj.

T?.- r-
Adresas

štai

Dvasia 1776
kaip atrodo 

Laisves

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

Siųskit šį kuponų Naujienoms šiandie
Už kiekvienų paaukotą dolęrj bus pusįųsta oficialu bronzos emblema.

No............... ..............

•’V. i 'k. ’ ■ ’ i .

— ---i——i

naujienos,
1739 Sb. Halsted St.,
Chicago, III.

Čia įdedu .... .......... .. dolerių, malonėkit prisiųsti man 
oficiales Bronzos Emblemas apmokėdami visus kaštus.

v-.i iv . ■ j,.

y .■■‘i’,

ofieialė bronzos emblema 
atgijimu 1924 m.

m. Atgijo - Eikime Paskui Ją!

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd S t., 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, 
nerkant arba parduodant Ix>tus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZUINASl
ADVOKATAS

Veda trylM etouo** Tmlinuno**, 
nuoja Ab*ti**d<tuc, pirkimo tr
pardavimo Pokuir.ontu* |z (sraliojitnuo

7 South Deurborn Street 
Randolph Uiti 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
TeUIoMM Canal l«M.

J--- ......r-T-- ...........
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 8395

Ą. E. STASULANI
V; > ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 9H 

Tel. Central 6290
Cicero Utarninko .vakare 

1314 S. Cicero Ar. TiCicėro 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sųbatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T.Boul. 6737
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Civilizacija ir Biznieriai *

Daugiausia civilizuotoje vals
tybėje yra daugiausia biznierių. 
Jlio, savo žmonėms suilinda ir 
išdirba .tokius daiktus ir <kny- 
gas, kurios, kas kalt veda žmo
nija pine aukštesnio civilizacijos 
laipsnio. Jie suranda ir išdir
ba tokius daiktus be kurių jokis 
civilizuotas žmogus negali apsi
eiti šiose dienose. Jie išvežio
ja savo tautos išdirbinius po vi
są pasaulį teikdami darbo tūk
stančiams- darbininkų. Musų 
biznieriai yra civilizacijos stul
pai. Net Nanoleor.as Bonapar
te kartą pasakė: “Anglija, yra 
tauta biznierių.“ Jei tenai ne
būtų biznierių — butų badas 
kaip Rusijoj, ar kitose valstybė
se, kairios yra mažai civilizuo
tos.

f

Iš lietuvių pradėjo \ imti pa
vyzdį ir kitų tautų biznieriai ir 
profesionalai. Jie persitikrino, 
kad lietuviai ir lietuvių pinigai 
taip pat geri; kad lietuviai yra 
ciyiliuzoti žmonės, kaip vokie
čiai ir kiti. Dr. M. K. Sheehy, 
dentistas 3795 Archer Avė. sa
ko, kad jo veik visi pacijantai 
yra lietuviai. Jis ketina moky
tis lietuvių kalbos; “Naujienas” 
rasi ant jo stalo jo ofise.

reiš-

BRIDGEPORTAS BRIDGEPORTAS WEST SIDE
Phone Boulevard 2183

A. R. JUNIEVICZ 
Laikrodininkas ir 

Jeweler.
Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

BRIGHTON PARK
8

TOWN OF LAKE

Jei Anglijos biznieriai puošia 
ir kelia savo tautą, tai lietuviai 
biznieriai puošia ir kelia lietu
vių tautą, žmogus, remdamas 
ir pirkdamas nuo savo kaimyno 
biznieriaus daiktus, neturi jokių 
nuostolių. Tuomi jis puošia sa
vo apielinkę kurioje jis gyvena 
Bizniai reikalauja gražių namu, 
apšviestų ir švarių gatvių, ap
saugos nuo ugnies ir nedorų 
žmonių. Biznieriai priverčia 
valdžią pildyti žmonių pageida
vimus. Kartu, darbininkam su 
biznieriais galima įgyti geres
nes sąlygas sanitariškumo, 
sveikatos ir linksmo gyvenimo.

Tai yra civilizacija, kuri 
kiasi prakilnių žmonių mintyse. 
Biznieriai ir ' profesionalai turi 
atsiminti, kad jie yra civilizaci
jos stulpai. Jie privalo remti 
kiekvieną naudingą kultūrinį 
apsireiškimą. Spauda — tai 
musų veidrodis, kuriame musų 
darbai yra matomi. ' Kiekvie
nas suras žmonijos g'eradėjrf, 
jei tik jis skaitys “Naujienas” 
ir pildys jos patarimus. “Rem
kite savo kaimynus” — tai mu
le ų

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniški austais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

• Tel. Boulevard 3302

DISTRIRUTORIAI
obalsis

BRIGHTON PARK.

šios apielinkės biznieriai pra
deda jaustis geriau 50 nuošim
čių. Daugelis jų yra dėkingi 
Naujienoms už paskelbimą o- 
balsio “Remkite Savo Kaimy
nus,” ir jie patys tą obalsi re
mia su didesnių pasiryžimu.

GARADŽIAI
$229

Jus galite nusipirkti visą materio- 
lą <lel 2 karų garažiaus, miera 
18x18 pėdų, neįskaitant cementi
nių grindų ir pastatymo.

Už

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

Dougias Products Co.
2901-19 So. Halsted Street 
Prieš Mark White Šųuąre

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS 
GRABORIUS

2314 \V. 23rd Place 
CHICAGO, ILL.

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

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

Phone Lafayette 4741

j

BRIGHTON PARK

Brighton Park
Ręst au r ant

.JOS. KAULAS, savin.
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai
3955 Archer Avė., Chicago, UI.

Pirkite čionai RADIO pigiausiomis 
kainomis. Radio ir jų dalys. Eks
pertų patarimai. Pirkit RADIO Ka
lėdų dovanoms. Palikite dabar Ka
lėdini orderį ir sutaupykite pi
nigų.

GOLOMBIEWSKIO
APTIEKA

2633 West 47th Street, 
kampas Talman Avė.
Tel. Lafayette 2886 

CHICAGO, ILL.

Pečiai dėl Apšildymo

Kam nenaudingi ir nereika
lingi, kirviai, peiliai, pjūklai ir 
t. p.? Kas gali apsieiti be blin- 
do, šaukšto ir kitų indų? Kas 
nenori turėti gražiai nupentuo- 
tą iš vidaus ir lauko savo namą? 
Visiems šie daiktai reikalingi, 
tad reikalingas ir Jono Beri il
gio, Rockwell Hardware krau
tuvė, 4114 So. Rocktvell St.

lopyt nemoku.
pas Čeverykų dak-

ktį r.

Kas Ašioje civilizacijos gady
nėje norėtų būti tamsybėje, ar 
rūkti ir aliejaus smarvę kęsti, 
kuomet yra net lietuviai, New 
City Electric Co., 2418 W. 47 
St., kad suvedus ir apšvietus 
elektra. Skirtumas gali būti, 
kad gali paprašyt lietuvių kalba, 
kad jie padarytų taip, kaip 
norima ir kad geriau butų.

Čeverykų Daktaras. Anų die
ną pastebėjau ant Archer Avė. 
žmogų su kiaurais čeverykų pa
dais.

—Kode! tavo čeverykai kiau
ri?

—Kad už
—Tai eikš 

tarą.
—Nežinau
Aš igri nežinojau ir negalė

jau nurodyt. Dabar ve, ačiū 
Dievui, p. Sabaliauskas paduoda 
savo adresą Naujienose ir visi 
žinos kur kreiptis kada čevery- 
kuose skylės pasidaro arba ka
da pageidaujama padaryti pa
gal koją.

žiūrėkite jo skelbimą šiame 
puslapyje ir nepamirškite adlri-

Jeigu tarnas ištikimai tarnauja, jis 
yra geras tarnas, ir jam malonu algą 
mokėti.

Liberty Ilardvvare, 2701 W. 
17 St. yra gerai visiems žinoma, 
kad ten gali kiekvienas gauti 
namų rakandu, malevu, stikli- 
nių daiktų ir tp.

Juozas Rekas, 2422 W. 47 St., 
yra jau pilnai prisigabenęs ant 
visos žiemos čeverykų. Jo oba- 
Isiu yra “kaimynas pas kaimyną 
nešė “šiušius apmainyti.”

(Tąsa ant 5-to pusi.)

BRIDGEPORTAS
GERAS TARNAS

Banka yra geriausia tarnas, nes ji 
rūpinas tavo taupiniais ir vieton imti 
algą už savo triūsą, dar tau primoka 
3% kas metas.

Gulbranseno Fabriko Registruojan
čių Pianų. Rankiodama fabrikp 
kainomis, be agento komišino, ant 
lengvų išmokėjimu.

Oulbransen Trade Mark

C

AUDITORIUM 
CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted Si.
Telephone Bbulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Rockwell Hardware 
Store

JONAS DERINGIS 
, 4414 So. Rockwell St.
Visokių geležinių daiktų: kirvių; 

peilių, pjūklų ir malevos visokios 
spalvos ir visokį kuknios indai. 
Parduodame nupiginta kaina. Pa
statome į visas dalis miesto.

Phone Lafayette 4689

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS STORE 

2614 W. 471h St.
Duodami premio tikintai su 

vienu pirkimu, kurie taip geri, 
auksas.

kiek- 
kaip

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

Jos. F. Budrik
3313 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL

Telephone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

LIETUVIŠKAS GRABORIUS
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

bų, veselijų, krikštynų ir tt. Ptįkta- 
tau pirmos klesos karus daug pigiau 
kaip kiti.

3307 Auhurn Avenue, 
Chicago, III.

na

DR. M. K. SHEEHY 
DENT1STAS 

3795 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6154 

Valandos nuo 10 iki 5:30 utarninke, 
ketverge ir sukatoje, nuo 10 ryto iki 

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pelnyčio  j.

ANTON J. STUPAY
Vyrų aprėdalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės
Valomo ir dažome
1220 Archer Avė.

Phone Lafayette 8881
Ros. Phone Englewood 6479

DR. FRANCIS .1. HEENEY
Opi ome! rišt

Akys egzaminuojamos 
Akiniai pritaikomi

Valandos nuo 10 iki 5, nuo 7 iki 9
42120 Archer Avė.

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

1748-50 W. 471h St.

No. 2128. Suknelė ir kelnaitės ma
žutei mergaitei. Rūbas parankus 
namie dėvėti ir gražus ir sanitaris 
gatvėje.

Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 metų. 
4 metų mergaitei reikia 2li yardo 40 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

: NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.........—
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Banka 
n.orgičių ir gauna 6%.

skolina tavo pinigus
Jeigu turi 

atliekamų pinigų ateik į banką, 
sipirk sau morgečius ir turėsi iš savo
pinigų tokia pat naudą kaip iš ban- 
kos.

ant

Kiekviename rekale lietuviai ras 
geriausj patarnavimą lietuvių banko- 
je —

Universal State Bank
3252 S. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

MILDA THEATRE 
3140-42 So. Halsted St

Naujausi paveikslai bus rodomi 
Petnyčioj, October 30. 

THE TORMOIL
Nedėlioj, November B 
DARING CHANCES

Panedėlyj, Utarninke ir Seredoj 
FEET OF CLAY

Verta matyti šiuos veikalus, visi 
pilni žingeidumo.

Tel. Yards ‘1546 
Ros. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2306
W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PL 

Chicago, III.

viršutiniai

Va-

SL

WEST SIDE

Mus speciališkumas 
apatiniai marškiniai ir panČiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 ?Soiith Halsted St.

Telefonas Boulevard 1465
. F. J. OVERLING

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

755 West 32 Street, 
Chicago, lik

J. J. Stasulailis ir Sūnūs
EAGLE M U SIC CO. 
3236 So. Halsted SI 

*Ųhkago, Ilk

APRĖDALŲ KRAUTUVU

90 ?

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikom vyrų, moteių ir vai
kų 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 
CHICAGO, ILL.

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Chas. K. Vuosaitis
PATYRĘS LIETUVIŲ KRIAUČIUS 

Vvrų ii- Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Valome, Dažome ir Atnaujiname 
Senus.

(2337 So. Leavitt St., Chicago, III. 
Tel. Roosevelt 8982

K. Kasparaitis
38127 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
KONTRAKTORIUS IR 

RE A L ESTATE
Budavoju medžio ir muro

mus. Esu 15 metų tame biznyje. 
Todėl kiekvienas kuris su manim 
turės biznio reikalą, užtikrinu, kad 
bus pilnai užganėdintas.

Phone Lafayette 0271

Liberty Hardware
L. Slrojwas, savininkas 

Maleva, stiklas, Įrankiai, lovos, 
springsai ir matrosai.

Taisome ir nikeliuojame.
2701 W. 47 St.

Joseph Rekar
VĖLIAUSIOS MADOS

ČEVERIKAI
2422 West 47 Street 

CHICAGO, ILL.

Geriausi Pianai
Yra Kimball ir yra parduoda
mi tik geresnėse krautuvėse, 
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 Rimbai! pianus, bet nei jo
kia kita lietuviška krautuvė 
Chicagoje. Patartina lietu
viams, kurio nori gero piano, 
kreiptis i

THE PEOPLES 
FURNITURE Co., 

Krautuves.

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.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R*Ph.

Telephones Boulevard 0842-0944
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpiklome visus receptus teisingai.

Tel. Lafayette 0381
M. G. CYNAL

Augštos Rūšies Fotografas 
Vestuvių grupės, šeimynos ir banke
tai musų specialumas. Darome por
tretus, padidiname ir deda į rėmus.
2426 W. 47 St., netoli Western Av.

Tel. Lafayette 2596

KROK’S GARAGE
Patarnavimas dienomis ir naktimis. 
Overhauling, Greasing, Simonizing, 

and Towing.
4511-13 So. Kedzie Avė., 

CHICAGO

Phone Lafayette 6342

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

LIETUVIAI KONTKAKTORIAI
Suveda dratus dėl namų ir dirbtu

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

■III■■Inillllllll:lllllllllliU'llllllllll! illllllllil
nu- Jonas Gurzdas

Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios išdirbystes 

čeverykai.

3956 So. Rockwell St., 
..cHięĄ^o^ ,,j

Williams & Yanchus
4140 Archer Avė.

Didelis išpardavimas garantuotų vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų.

uJlAUTNERy
- ORY GOODS STORE J

3793 Archer Avė
Geo. L. Cleveland, P. F. Cloonan

Phone Lafayette 3018
AUTO GLOBĖ RADIATOR REPAIR 

ANT SHEET METAL WORKS’
Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas paimamas 

ir pristatomas.
3738 Archer Avė.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
JUOZAS GUDJONIS 

3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

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

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago, III. >

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus 

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. R2nd Street, 
CHICAGO, ILL.

11111111111111111111111111111111^

Brighton Park Lietuviam
Turbut visi žino, kad sunku atrast 

gerą amatininką dėl čeverykų, bet 
vienok Brighton Park Lietuviai lai
mingi. Čia aukštos rųšies darbai 
daromi ant sportiškiausių Čeverykų. 
Kaip: kunigams, daktarams, ponemo- 
nams, advokatams, kontuktoriams. 
Iš senų čeverykų padarom- naujus, o 
darbinius ir boisams, tai darom extra 
tvirtai, dailiai. čeverykams padus 
visada siuvam siutinai. Didelė dau
gybė yra netikrų šiaučių, tad katrie 
dar nežino mano dirbtuvės, tai tik 
surasite po šiuo adresu. Locnam name

FRANK SABALIAUSKAS, 
SHOE DOCTOR,

2957 W. 39th St. kampas Sacramento 
Avė., Chicago, III.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

TOWN OF LAKE
TAJERAI, BATTERIS, MOBILE 

ALIVA IR VISOKIOS REIKME
NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Ta i e rus ir Baateris 

NEW CITY TIRE & S'UPPLY CO. 
1702 W. 17 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, III.

rims ir vaikams, 
lahai žemomis kai-

Skrybėles jaunoms 
ginoms, mote

ROSELANDAS
Tel. Pullman 5' 

SAM RUDNIK 
laikrodininkas 
auksorius. Foi 
grafai ir rekord 
Persikraustė iš J 
Kensington Avė.
11421 So. Michig;

Avenue.
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ėljoB’* kažin kojtiu budu tuo talistinių priešų nusistaty- p° apsisprendimo teisės simbo- 
pačiu laiku, khį apie ją pa- mo.
tyrė valdžia, pateka į dviejų 
kapitalistinių 
rankas.' Šie 
skelbti prieš 
dieną, idant 
valdžią ir nedavus jai laiko 
pasiaiškinti.

MacDonaldo laimė, kad 
jisai, nieko nelaukdamas, 
pats paskelbė Zinovjevo laiš
ką kartu su atsakymu Mas
kvai. . Sensacija, kurią dar
bininkų valdžios, priešai no
rėjo prieš ją. panaudoti, tuo 
budu ^dideles žalos valdžiai 
nepadarė./ ’JBet: yis tiek 
prisidėjo prie' to, kad supai
niojus balsuotojus ir nustū
mus į šalį tuos didžiuosius 
klausimus, kuriais Darbo 
Partijos nusistatymas griež
tai skiriasi nuo josios kapi-

laikraščių 
rengėsi jąpa- 
pat balsavimo 
diskreditavus

lis, buvo Lenkijos nepriklauso- 
'rnybės ireikalavimas. šiandie 
hiies stojame už tą Pirmojo In- 

Pamatinis dalykas, dėl ku- ternacionalo principą, reikalau- 
rio Darbo Partija kovoja su darni apsisprendimo teitos Gru- 
konservatoriais ir 
lais, yra politinės galios 
klausimas. Kas tą galią 
privalo turėti: darbininkų 
klasė ar kapitalistų klasė?

Išrodo, kad šie rinkimai 
to klausimo dar neišriš, nes 
darbininkų priešai sugebė- ir kai kuriuose 
jo užtemdyti jį rinksmu apie yra šiandie net barbaringesni, 
kitus dalykus. Vienok j ne^u metų atgal. Bet mums 
“strategiškos” liberalų ir yra dl,U8' ^>'džiaus 8ildėti- 
konservatorių gudrybės ne
gali pašalinti jį iš gyveni
mo. Anglijoje jisai yra jau 
atėjęs ir turės būt ankščiaus 
ar vėliaus išspręstas.

Anglijęs proletariatas ne
nurims tol, kol visa valdžia 
nebus jo rankose.

Lietuviai Piliečiai! Rinkimų Dienoj, Lapkričio 
4 dieną, balsuokite už šiuodu Kandidatu!

libera- zijai, kaipo simboliui visų kitų 
tautų, kurioj velka svetimą jun
gą*

Kontinento reakcijos tremti
niai 60 metų atgal kartu su An
glijos profesinėmis sąjungomis 
įsteigė Internacionalą. Reakci
jos kalėjimai dar tebegyvuoja, 

; kraštuose jie

Visti Kraštų Darbininkai

Šiandie Anglijoje eina di 
delis politinis mušis 
kimai į parlamentą. Koks 
bus to mūšio rezultatas, sun
kų iš anksto atspėti.

Klausimai, kuriais dau
giausia ginčijosi Darbo Par
tija su savo buržuaziniais 
oponentais, nėra labai svar
bus ir dagi prieš pat rinki
mu kampanijos galų tapo 
supainioti. Todėl nežinia, 
kaip nusistatys balsuotojų 
masės. Tik žmogus, gerai pa
žįstantis Anglijos gyventojų 
psichologiją, galėtų šioje va
landoje pasakyti, kas laimės 
rinkimas.

riti

Konservatoriai ir libera
lai daro priekaištus MacDo
naldo valdžiai daugiausia 
dėl jos santykių su bolševi
kais, Rusijoje ir namie. Bet 
ir Anglijos liberalai (net 
ir daugelis konservatorių) 
principe nėra priešingi at
naujinimui ryšių su Rusija. 
Antra vertus, visi žino ge
rai, kad, MacDonaldas 
nėra joks bolševikų drau
gas; Maskva jo neapkenčia 
labinus, negu Lloyd Geor- 
ge’o arba Baldwino.

Tuo pačiu tikslu konser
vatoriai ir liberai susitarė 
pakelti triukšmą dėl komu
nistų laikraščio redakto
riaus bylos, šis dalykas, 
kaip žinia, buvo buržuazi
nei parlamento daugumai 
priekabė nuversti Darbo 
Partijos kabinetą.

Amerikos laikraščių ko
respondentai praneša iš An
glijos, kad rinkimų kampa
nijoje tos komunistų bylos 
klausimas pasirodė vis&i ne
įdomus publikai, ir visų par
tijų agitatoriai greitai pa
liovė apie jį kalbėję mitin
guose.

Kuomet MacDonaldo prie
šai pastebėjo, kad šituo < ka
bliuku jiems nesiseka žvejo
ti, tai iškilo sensacija su Zi- 
novjevo laišku.

Kominterno prezidento in
strukcija Anglijoje komuni
stams rengtis prie “revoliu-

Gerbiamieji knygų
1 leidėjai -

•j
Progresyvių žmonių kandidatas į 

Jungtinių Valstijoj Prezidentus.
Progresyvių žmonių kandidatas 
Jungtinių Valstijų*;Vlce-Prezident.

....... ................... ...... —.... ---------

gražia lietuvių kalba
Verbylos išverstu du

škąudžiaus girdėti, 
kad greta su reakcijos kalėji
mais dar tebėra išlikę carinės 
Rusijos kalėjimai ir trėmimo 
vietos.s Ir šioje kilnioje valam 
doje mes, atsimindami heroj in- 
gąjį gyvenimą Karolio Markso, 
kuris parašė steigiamąjį Interna
cionalo pranešimą, atsimindami 
daugybę tų, kurie numirė kalėji
muose už musų idealus, sveiki
name musų draugus, vargstan
čius Italijoje, Vengrijoje, Ispa
nijoje ir kitų kraštų fašizmo 
kalėjimuose, sveikiname musų 
draugus bolševizmo kalėjimuose 
ir tremtinius Soloveckose Salo
se, su nuliūdimų minime musų 
nugalabintąjį draugą Mattedtti, 
su nuliudifnįu minime Gruzijos 
kalėjimuose nužudytuosius so
cialdemokratus. šioje liškilmės 
dienoje tuo budu didžiausias In
ternacionalo džiaugsmas jun
giasi su giliausiu širdies skaus
mu. Mums be galo skaudu, kad 
mes turime protestuoti ne tik
tai prieš musų kapitalistinių 
priešų nuožmybes, .bet ir prieš 
tuos, kurie kadaise ėjo su mu
mis išvien.

Bet šis laikinas pabludimas 
bus nugalėtas, kaip septyniasde
šimtųjų metų bakunizmas. Ir 
tai įvyks greičiau, juo anksčiau 
Rusija bus pasiliuosavusi iš sa
vo izoliacijos. Sutartis, kurią 
Didžioji Britanija rengiasi pa
daryti sir Rusija, gali būti svar
bus žingsnis šitoje pakraipoje.

Nors mums reikėjo patirti 
daug skaudžių < dalykų, bet vis 
tik mes galime : 
pasidžiaugtai 1 
jimo užaugimu ir sustiprėjimu, 
galime pasidžiaugti, kad vii__
gyvąja tikrenybe tas, apie ką 
galvojo ir svajojo susirinkimas 
St. Martin’s Hali svetainėje.

“Darbininkai turi vidną lai
mėjimo elementą: ¥savo didelį 
skaitlingumą,” sako steigiama
sis pranešimas', šituo laimėji
mo elementu yra paremtas mu
sų Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo reikalas. Naują 
pasaulio tvarką gali mums at
vesti ne kokia ncirs proletarinės 
mažumos grupės 
autokratįja”, bet 
masė, peršisunkusi 
dvasia. Todėl šioje
Laidoje mes šaukiame visus, dcu- 
rie dar nėra su mumis, dėtis 
prie musų, patapti kovojančio- 
sios darbo armijos kareiviais.

Mums visi yra pageidaujami, 
kurie sutinka pripažinti darbi
ninkų klasės daugumos nutari
mus, kurie sutinka dalrbininkų 
klases apsisprendimo teisės pa
grindu vesti kovą prieš žmonijos 
engėją kapitalizmą. Musų eilės 
auga, musų vienybė stiprėja, ir 
su nauja pergalės viltim širdy
se mes šaukiame jus, kaip 60 
metų atgal: Visų kraštų prole
tarai, vienykitės!

Lofpdonas, 1924 m. rugsėjo 
mėti- 28 d.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo laidomoji Taryba.

Iš Musų Gyvenimo
Atsiliepimas ir pastabos. —Lie

tuvaičių kaitinimas ir apgy
nimas. »

j

taikomu dalyku, nes kiekvienas 
jų gyvena vis kitokiame pasau
lyje ir įdomaujasi kitais daly
kais. Jei vieni k i k}
tai iir tų nusiskundimu 

v z "mažiau.

prierašas. Vytautas 
yra Andriaus Verbylos 
Andrius Vierbyla yra

' Turiu 
Vytauto 
rankraščiu:

1. Kelionė apie įmėnulį.
2, Tikrasis Robinsonas.
Pirmasis rankraštis turi apie 

100 spaudos puslapių, antrasis 
—apie 50 pusi. Abiem rankraš
čiam ieškau leidėjo. Kas norėtų 
prie šio svarbaus v dalyko prisi
dėti—išleisti minėtuosius rank
raščius, prašau kreiptis šiuomi 
adresu,:* Verbybenė, Vytauto 
gatvė No. 4. Mariam pole, Lie
tuva.

Mano 
Ve r byla 
sūnūs,
visoj Lietuvoj žinomas knygne
šys ir lietuviškų knygų bei laik
raščių, dar prieš spaudos leidi
mą, didžiausias platintojas. 
Abudu jau antri metai vargsta 
sukišti Kauno kalėjime vien dėl
to, kad lietuviški satrapai norė
dami užsitaVnauti pas krikščio
nis' demokratus privilegijų, jie
du suėmė ir iškėlė bylą. Vytau
tas Verbyla yra dar visai jaunas 
vaikinas (turi tik 17 metų), 
jaunametis, ištrauktas iš 7-tos 
Mariampolės lealės gimnazijos 

i visai nekaltai

suprastų, 
butųžinutė “Lietuvaitės, taip ne

gražu!” susilaukė atsiliepimo. 
Ne pateisinimo, bet dar dides
nio musų jaunų lietuvaičių kalti
nimo. Ar tas kaltinimas teisin
gas, spręsti neapsiimu ir todėl 
pavedu, visty skaitytojų sprendi
mui. S

Tikslas, kurį nurodė steigia
masis pranešimas, daV šiandie 
nėra pasiektas, kadangi ne vie
nam krašte darbininkų klasė 
dar neturi tikros galios. Visur, 
kur guvuoja darbininkų val
džios, jos yira toje arba kitoje 
formoje mažumos valdžios. Ma
žumos valdžios, kurios remiasi 
tam tikru budu susidėjusią pa
dėtim parlamente, kaip Angli
joje ir Danijoje (dabar galima 
pridėt jau ir Švediją. “N.” Red.), 
arba remiasi durtuvais, kurie 
yi'a atkreipiami ir prieš dalis 
pačios dalrbininkų klases, kaip 
Rusijoje- Tikrasis steigiamojo 
pranešimo tikslas bus pasiektas 
tuomet, kai proletarai, kurie su- 

daugumą, 
supras savo padėtį ir savo už
davinį, kai šitie proletarai, anot 
steigiamojo pranešimo, “susi
jungę vienoje organizacijoje iri 
jos vedami, galęs $avo masę 
mesti į svarstykles”. Tuomet 
bus atėjusi - valanda, kur 
ant tvinto demokratybės pagrin
do pasaulio likimą valdys milži
niška žmonijos dauguma milži
niškos daugumos interesuose.

“Jeigu įvairių tautų darbinin
kų klasės pasiliuosavimas rei
kalauja broliško jų bendradar
biavimo, tai kaip gali šis didis 
tikslas būt 'įkūnytas prie tokios 
užsienių politikos, kuri stato 
sau nedorus siekimus, žaidžia 
tautiniais prietarais ir plėšikiš
kiems karams eikvoja žmonių 
turtą ir kraują?” šitaip klausė 
60 metų atgal steigiamasis pra
nešimas, ir jisai atsakė, kad 
“užmačios barbariškos galybės, 
kurios galva randasi Petrogra
de, o rankos kiekviename Euro
pos kabinete, išmokino darbi
ninkų klasę, jogei jos pareiga 
yra pažinti tarptautinės politi
kos slaptybes, sekti diplomati
nius savo valdžių žygius ir 
jiems, jei yra reikalas, pasiprie
šinti visomis jos įlankose esan
čiomis priemonėmis”. Tuo laiku 
buvęs šitos kriininalės politikos 
galva yra sunaikintas, carizmas 
yra prašalintas. Paskutinės au
tokratijos yra nuverstos. Bet 
dar toli šaukia iki to, kad užsie
nių politikoje butų įvykintas 
steigiamojo pranešimo reikala
vimas, kad “paprastieji moraly
bės ir teises įstatymai, kuiiie 
tvarko atskirų žmonių santy
kius, butų vyriausi įstatymai 
taip pat ir santykiuose tarpe 
tautų”. Dar daug valdžių va
dovaujasi “nedoi’ais siekiniais”, 
dar nuolatos yra žaidžiama 
“tautiniais prietarais”, dar yra 
pavojaus, kad “plėšikiškiems 
karams žmonių tulrtas ir krau
jas” bus eikvojamas. Mes dar 
tebeturime pareigą pašvęsti sa
vo.gyvenimą tiems didieinsiems 
tikslams, kuriuos nurodė Pir- 
niasis InteriutcioiialUŠ, dar Te
beturime kovoti “už naują vi
suomenę, kuri viduje nežino ki
tokios politikos, 
darbą, kadangi 
neturi kitokios politikos, kaip

(Rugsėjo 28 d. 1924 metų 
Londone susirinko Socialistinio 
Dat'biijinkų Internacionalo pil
domoji-taryba pažymėti 60-as 
Pirmojo .< Internacionalo sukak
tuves ii’, atlankiusi Karolio 
Mark^b ’islenib sekantį at- 
sišadkimąj) s- ''K ? , :

,LygįąI 60 metų atgal St. Mar- 
tm’S'.Hitll svetainėje Londone 
tapo ‘.padėtas. Pirmojo Interna- 
ciohate ketinis akjpuo. Socia
listinio D a biri i^rn-k ų ? ,’I n te r 11 acio- 
nalo pildomoji tarybą šią atmin
ties vertą dieną susirinko pir
mutinės tarptautinės darbinin
kų organizacijos gimimo vie- 
toje.

60 metų atgal Internacionalas
Darbininkų Asociacijos steigia-įdaro tikrąją žmonių 
majam pranešime (adrese) ta
po klasinėje formoje išreikšti 
principai, dėl kurių mes da ir 
šiandie tebekovojame. 60 metų 
atgal buvo pirmą kartą išreikš
tas gilus solidarumas socialisti
nio dalrbininkų judėjimo politi
kos dirvoje su interesais kasdie
ninės kovos, 
profesinėse 
les mintys, 
dovavosi 
Martin’s 
kunijusios 
lioninėse 
sinės Sąjungos ir 
Darbininkių Internacionalo orga
nizacijose.

60 metų atgal 
Internacionalės 
Asociacijos pianešimas pareiš
kė: “Dešimties valandų įstaty
mas Anglijoje buvo ne tiktai di
delis, praktiškas laimėjimas, bet 
ir principo pergalė”, šiandie vi
sų kraštų darbininkai su pasi
ryžimu kovoja, kad gbilutinai 
įsitvirtintų tarptautinėje plot
mėje aštiionių valandų darbo 
diena, šis galingas progresas, 
kuri darbininkų klasė vra iško
vojusi ne tiktai Anglijoje, bet 
ir daugelyje silpnai išsivysčiu
sios pramonės kraštų, yra i- 
spudingiausias ženklas didelių 
pasisekimų atkakliose kovose, 
ėjusiose per šešias dešimtis me
tų socialės politikos srityje.

Steigiamasis pranešimas gyrė 
kooperatinį judėjimą, kaipo di
delę pergalę darbo ant kapįtalo. 
Kokį milžinišką žingsnį priekyn 
nuo tos pradžios yra nužengusi 
šita darbininkų judėjimo šaka, 
rialo kongresas, kurį šią vasarą 
laike Genio mieste Tarpiau ti
nę Kooperacijų Sąjunga.

“Užkariauti politinę galių to
dėl dabar yra didis darbininkų 
klasės uždavinys.” Tąip pareiš
kė steigiamasis pranešimas 60 
metų atgal, dėdamąs viltį tam, 
kad darbininkų judėjimas po re
akcijos tarpo buvo vėl pradėjęs 
atgyti ne tiktai Anglijoje, bet 
taip pat J r, Europos kontinente.

Šiandie musų sveritei siuinčia 
savo sveikinimą Anglijos Darbo 
l*artijo.s pirmininkas, Britanijos 
pasaulio imperijos 
šiandie daugelyje 
darbininkų klasė 
slenksčio j politinę galią.

Bet toli ne visos lietuvaites 
yra blogos. Tarp jų yra ir la- kWsSgi iaikomas 
bai genj mergaičių. Blogų ir ge- ir bereikalingai, drauge su tėvu, 
rų žmonių,,yfa netik tarp lietu- Kauno kalėjime, ir nežinia ka- 
vių, bet. ir-Visose, kitose tautose. ja taps išleistas. 
Jr visais žvilgsniais lįėtifyąitės _ _ y
Tėra nė. kiėje blogesnės'-už „sve- !ba; "kaūdi ir gratidi.

P-as Kūgis rašo:
“Aš atsiprašau jug už šį atsi

liepimą, bet radus žinutę Lietu- ejna su libtųyiu šoldi, tai 
yaitės, taip negražu’”,
Įiepia man. imti, rašyti ir klaus- ga]į jai':.yjūi'ėk^ ji neina su savo 
ti kodėl taip yra, kas kaltas.; vaikinu, o pasirinko kokį 
vaikai ar tėvai, kad neišmokina Į j.aį lietuj; žinote, lazda visuo- 
yaiku gražaus? clgimos ? Pažiu|T^'* «įuri du galu, 
kim j tas musų jąpnhš*' nlergl-. ' 
nas, į jų apsiėjimą. Nueikim į« 
šokius; pažiūri, merginų yia, 
rodos, kiekvienas lietuvis vaiki
nas galėtų pasišokti. Bet ne, jos

timtaųteę. \juk jeigu svetim-

, rodos, kas j;įį-įs gj lygia} tą pati pasakyti 
Ii ir klaus- _ « v-L -i' •• ■ ’••* ___ i

Lietuvaites, atsižvelgiant j 
tas aplinkybes, kuriose joms te
ko augti, yra, palyginamai, la
bai geros mergaites. Pria u gan- 

musių pusvaikių. Italas, žydas^čioji gi karta bus dar geresnė,

kuri yra vedama 
sąjungose. Šiandie 

kuriomis va- 
susirinkimas St.

Hall’ėje, yra įsi- 
galingose 

Tarptautinės
nu- 

Profe- 
Socialistinio

steigiamasis
Darbininkų

premjeras, 
kitų kraštų 

stovi prie

kaip tiktai
užsieniuose ji

'įtik žiuri kokių džiakių, čia gi-į
musių pusvaikių. Italas, l,___ _
ar graikas, ar kas kitas, jei tik’n«s »' W tfva> dabar yra augš 
jas pavadina, jos mielai eina 
šokti ir riiek^ųęatsisako; o jei 

Zmdie'pilj^ai Prieina lietu^s « dar iš Li®!1" 
tarptautinio indė- vos> tal kas, blsk> ^patiko, 

tai no, neina šokti, nors jis bu- 
rsta £eriausias vaikinas. Tokis

čiau pakyli?, labiau apsišvietę ir 
gražiau gyvena,, todėl ir savo 
vaikams gali duoti geresnį auk
lėjimą.

"‘apšviestoji 
tiktai pati 
socialistine 

kilnioje va-

SIENKIEVttlAUS KŪNAS 
PARGABENTAS VAR

ŠUVON

Apie jnisę milijono žmonių da
lyvavo jo palaidojimo apei
gose.

VARŠUVA, spalio 27. Len
kų rašytojo į Henriko Sienkie- 
vičians ' kutins tapo t* pargaben
tas iš Vevey, Šveicarijos, Var
šuvon ir čia vakar su didžiau
siomis iškilmėmis palaidotas. 
;Laidoj|imio apetigoise dallyvavo 
didžiausios minios, gal apie

tiktai taiką.“ 60 urėtų atgal, kai- 500 tūkstančių žmonių.

vaikinas paskui išsižada lietu
vaičių ir, žiūrėk, apsiveda su 
svetimtaute, dar puikesne' mer
gina ir gražiai gyvena. Jis pa
prastai sako, kad lietuvaitės 
mandrios; ne, ne mandrioS, bet 
paikos. O tokios lietuvaitės pa
prastai gauna kokį svetimtautį 
driskių ir gyvena kur prasčiau
sio j vietoj. .

• “Yra taipgi daug lietuvaičių, 
kurios tarp lietuvių dedasi labai 
geromis, bet kad jus žinotumėt 
kaip jos elgiasi svetur, tarp sve
timųjų, tai net 
šios lietuvaitės 
tik menkniekis, 
tuo, kaip kitos
kad ir ta lietuvaitė šokiuose nei
na su bile lietuviu ir dedasi la
bai gera.

“Kiti kaltina vyrus, sako, nei
na ant lietuvių šokių, su svetim
taute vaigšto. Lietuvių šokiuo
se priseina atsistojus ir stovėti, 
o anglų šokiuose susirenka’ gra
žios mergaitės,, kurios pakvies
tos šokti niekad neatsisakys, jei 
bent butų pavargusi ar turėtų 
savo vaikiną. Jos mandagios ir 
su jomis smagiai laiką praleidi. 
Aš pats einu daugiausia tik į an
glų šokius. Nes su lietuvaitė
mis nesusikalbėsi': joms bile 
kas kitas, tik ne lietuvis”.

8

Ką ant tokio kaltinimu musų 
jaunosios lietuvaitės pasakysi
te? Dabar jums priklauso žodį 
tarti ir jei neteisingai jus kalti
nama, tą kaltinimą atremti.

nusistebėtumėt. 
pasielgimas dar 

palydinus su 
elgiasi. Spėju,

Panašius kaltinimus jau ne 
pirmą kartą tenka girdėti. Ne
tik chicagiečiai, bet ir kitų mies
tų lietuviai panašiai nusiskun
džia ant lietuvaičių, daugiausia 
čia gimusių, čia turbut ne tiek 
lietuvaitės kaltos, bet kiek nesu- 
sitaikimas ir neįstengimas su
prasti vienas kitą —Tarp atei
vio vaikino ir čia gimusios lie
tuvaitės. Tai yra du sunkiai su-

'i

Pagalios, gal ir tie vaikinai, 
kurie skundžiasi ant lietuvaičių, 
yra kalti. Galbūt jie į lietuvai
tes žiuri su pažeminimu, kaipo i 
“blogas” mergaites ir ne visai 
mandagus su jomis būna, todėl 
ir lietuvaitės nuo jų šalinasi. Su 
svetimtautėmis gi jie visuomet 
būna mandagus, stengiasi įtikti 
ir kuogeriausia įtiki. Ar ne tie
sa?

Pagalios, didžiosios šokių sa
lės užlaiko būrius jaunų mergai
čių šokimui su ateinančiais pa
vėniais vaikinais. Jos turi būti 
mandagios kad. ir ne su manda
giu vaikinu, nes šokiais jos už
darbiauja ir iš to gyvena.

Kai dėl apsivedimų, tai 
visaip. Aš pažinau vieną 
padorų jauną lietuvį, kuris bu
vo vedęs airę. Bet nuo jo “lai
mių” ir jos “mandagumo” gel
bėkit mus visi šventieji ir pra
keiktieji, jei jie gali tai padary
ti.

būna 
labai

Vytauto Verbylos istorija la- 
Jam pus

antrų metų esant, maskolių žan
darai suimdami su lietuviškom 
knygoms motiną Kastę Verby- 
lienę, Mariampelėje, atskyrė kū
dikį (mažą Vytautą nuo krū
ties ir nuo motinos globos ii tik 
po kelių mėnesių .teleido (tik
riau sakant — maskolių žanda
rai atgabeno) j Kalvarijos kalė
jimą). Kai Vvrbyius (Andrių ir 
Kastę) ištrėmė į Sibirą, tai ma
žą Vytuką paėmė žiburėlio glo
bėja Goesytė auklėti, kuris atsi- 
dūrė net Pakuršėje (Latvijos 

jr|pasienyje). Kiek paaugęs Vy
tukas tapo nugabentas pas tė
vus į Sibirą, kame jų nebepaži
no...

Sugriuvus kraugeiingai Ru
sijai Verbylai sugrįžo į Lietuvą, 
į savo Mariampolę, kur gimė 
augo ir lietuviškas knygas pla
tino, manydami atsilsėti ir nors 
senatvėje prie savo tėvynės kru
tinės galva priglausti. Bet apsi
vylė. Tuoj lietuviškieji satrapai 
pradėjo persekiojimą, suėmė, į- 
kišo j kalėjimą ir be jokio tiks
lo laiko...

Gerbiamieji amerikiečiai! Ne
saldus Lietuvos kalėjime (rusų 
palikimas) buvimas. Dar kar
tesnis, žmonos bei motinos naš
lės gyvenimas. Neprašau aukų, 
nes Jums visokiems “Lietuvos 
reikalams” (gal nesykį ir kalėji
mų ir žvagybos palaikymui) au
koti jau, turbut, bus nusibodę. 
Neaukokit, bet paimkit (nupir
kit) ir išleiskit viršui minėtu 
rašinėliu. Tuomi prisidėsit prie 
labai svarbaus darbo — paiiėmi- 
nio to žmogaus šeimynos, kuris 
daug gero Lietuvai (knygas pla
tindamas) padarė. Ncužsimirš- 
kite. Darykite paramą kuogrei- 
čiausiai !•—Brolis.

Iš kitos pusės, pažystu kele
tą lietuvaičių, kurios yra ištekė
jusios už svetimtaučių ir labai 
gražiai gyvena.

Pakeltieji p. Kūgio klausimai 
yra daug painesni, negu jis ma
no, ir nesiduoda taip lengvai iš
rišti, vien metimu kaltės ant 
lietuvaičių, kad visas blogumas 
yya tame, jog' lietuvaites neina 
šokti su lietuviais vaikinais. 
Taip paviršutiniai rimtų klausi
mų nerišama.

Bet p. Kūgio pakeltieji klausi
mai yra svarbus* ir svarstytini. 
Jei visos pusės . išreikštų savo 
ijiK^nionę, - bittų daug** ną'iictot 
visivftus ir padėtų išsiaiškinti 
santikiams tarp ateivių ir čia- 
gimiiį, nes ,žinotumėm ko abi 
pusės viena iš kitos tikisi.

Diskusijos yra atdaros, 
ima balsą? Viešintiškis.

Kas

GRAŽUS RUDUO

Kaunas 3 spalių. — Vasara 
šiemet Lietuvoj buvo nekokią 
— dažnai lydavo, retai tebuvo 
saulėtos dienos ir neretai būda
vo vėsu. Gi rudenį kol kas tu
rime labai gražų — oras nešal
tas, dienos daugiausia būna sau
lėtos.

Esant gražiam orui kaimie
čiai šiemet vasarojų nuo laukų 
suima visai normaliai ir sausų.. 
Javai nuo laukų jau beveik vi- 
sur yra suimti ir dabar kasa 
bulves, o nekurtose vietose jau 
ir jas nukasė.

šeštadienį, 27 rugsėjo, 10 vai. 
vakaro Kaune ir apylinkėse ly- 
jąnt smarkiam lietui trankėsi 
stiprus griausmas ir tankiai žai
bavo, kaip vasaros metu. Del 
tokio nepaprasto gamtos reiški
nio senieji žmonės pranašauja, 
kad šiemet turėsiąs būti ilgas ir 
šiltas ruduo.

— Lietuvos darbiniu kits.
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So. Omaha, Nebr
Pasikorė lietuvis

Rugsėjo 30 d. lietuvi 
tuolis pasikorė

—■ ■ ■'' .. ................... >"■'

vieni, taip ir antri yra tamsos 
apuokai, kurie savo darbus atli
kinėja naktimis, mėtydami viso
kius plakatus. O bėtgi viėni ki
tų neapkenčia. Bet juk papra
stai konkurentai vieni kitų ne-

«*>

i Pas jį rasta gerus įtaisus ir taip
jau daug raugo ir jau išvirtos 
naminelės. Visą tai tapo kon- 

j fiskuota. Taipjau liko uždėtas 
i areštas ant Mačiulio namų ir pi- 

Aukš- nigų, nes pats Mačiulis slapsto-
savo namuose,* si. Kalbama, kad jei jis liks 

moteriai dirbant dirbtuvėj. Ve-‘sugautas, tai jam teks užsimo- 
lionis ilgą laiką buvo reumatiz- keti gal kokis $1,000 pabaudos 
mo siųiaraližuotas. į ir gal priseis dar kalėjime apie

Kunigas nepanorėjo leidimą šešetą mėhesių atpakutavoti. 
duoti laidoti katalikiškose “šven-! Taip tai musų komunistai ei
tose“ kapinėse, bet tą leidimą giasi: vieni dirbo munšainą, ki- 
davė vyskupas už $12. Kada gi: tųišvežiojo ,o treti pardavinėjo

• inkis laikas čia nusišovė Girz-’tiems varęša^š darbininkams, 
daitis ir P. Uždavienis, tai tas kdd tieji, ger^ų ir nuodintųsi, o 
pats kunigas leidimą laidojimui paskui pasiliuosuotų nuo šio pa

saulio vargų ir eitų į aną . pa
saulį. 1 ’ų;’ 1

davė, bet dar ir pamokslą pasa
kė. Taigi dabar vietos lietuviai 
stato klausimą: kokis, kunigo 
žvilgsniu, yra skirtumas tarp 
pasikorimo ir nusišovimo?

— Geras Pampi jonas.

Kenosha, Wis.
Ku kluxai. — Kapitalistai 

gaudę La Follette. — 
212 k uolioje.

išsi-

S. L. A. 212 kp. susirinkimas 
rugsėjo 7 d. po įvairių raportų 
prieita. prie laimėjimo dovanų, 
čia vienas komunistas atsistoja 
iri nė iš šio/ nė iš to pradeda 
kalbėti, kad tikietai esą negeri, 
nes laiminti valdyba. Mat jis 
mano, kad valdyba tyčia tai pa
daro. Tikras “beibė”. Kitas

apie ta

Pas mus dabai’ yra didelis su- 

judimas. Kas pirmadienį būna 
dideli masiniai mitingai ir pra
kalbos, kuriose aiškinama
k u klux klaniečius ir jų kandi
datus. Prakalbos būna vakarai^ 
Įvairiose miesto dalyse. Mat 
beveik visi republikon'fri kandi-* 
datai į miesto viršininkus yra 
ku kluxai. Chicagos laikraštis' t 
“Tolerance” paskelbė visų jų j 
vardus ir ragina nebalsuoti ūži 
juos, o balsuoti už tuos, kurie' 
prie tos juodašimčių organizaci
jos nepriguli. Ypač nukentėjo 
vienas didelis biznierius, pieni
ninkas Harry A. Brunner, kuris 
buk priklausąs prie ku kluxų. Į 
trumpą laiką jis neteko apie 
1 ,.■)()() kostumerių, o ir dabar vis 
daugiau ir daugiau žmonių atsi
sako nuo jo pieno. Tikimės, 
kad pajus ir daugelis kitų kla- 
uiečių biznierių; už tai visi sku
binasi užsiginti savo klanystės.

Bet ir klaniečiai nesnaudžia. 
Jie naktimis mėto plakatus ir 
šaukia žmones į miškus j jų pra
kalbas. Kas laimes ateinančio 
lapkričio 4 d., dar nežinia, 
ateitis tai parodys. 

* A

tik!

kova ir į 
Turčiai i 
graude-

❖
Taipjau eina smarki 

dėl prezidento rinkimų, 
baugina darbininkus ir
na juos nebalsuoti už La Follet
te, nes girdi darbai sustos. Vie-1 
tos laikraštis rašo, kad vienoj 
didžiausioj vietos dirbtuvėj prie 
laikrodžių iškabinėti įspėjimai, 
kad jei darbininkai balsuos už 
La Follette, tai dirbtuvė užsida
rys. 'Pečiaus nežiūrint smar
kios kapitalistų agitacijos, dar
bininkai didžiumoj stovi už La 
Follette. Tik čiagimiai tiki į 
kapitalistų melus. Dviejų dirb
tuvių bonams yra įsakyta neiti 
griežti, jei atvažiuotų į Kenosha 
La Folletto kalbėtojai, nors tuo 
kapitalistai nori atkeršyti darbi
ninkų kandidatui. Tečiaus agi
tacija už La Follettą čia yra ve
dama maža. Reikėtų bent da-» 
bar tą agitaciją išvystyti ir už
bėgti už akių kapitalistų agita
cijai. Nors visi pripažysta, kad 
V/isconsine La Follettas laimės, 
bet v ištiek kuo daugiau jis bal
si! gaus, tuo bus geriau.

cm vėl Lapo sugautas darant 
naipinėlę komunistas Mačiulis. 
-----------   .  j .Į!X - ‘ 'II'-**.

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

'turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

atiguoti už Fosterj, o La FoRet- 
te esąs šioks ir toks. Bet pil
ni įninkąs jį sustabdė, nes ne vie- 

susirinkimuose politinius 
spyčius laikyti: apie tai jis ga
li kalbėti po susirinkimo, o ne 
laike svarstymų draugijos rei
kalų. Dar kitas komunistas pa- munistų maža saujelė yra, bet 
norėjo Sužinoti ar daug pinigų yra daug tautiečių, kurie prita- w w -V C1 T A 1 n 1 r • n zT 1 * 1 • . ■ _ « . w i "■ • *

bits viskas prirengta bus pra
nešta apie tą maršrutą smulk- 
meniškiau. Vienas narys prisira
šė prie kuopos. $4 dovaną laimė
jo dg. Ant. Gedvilienė, bet ka
dangi ir jos nebuvo susirinkime,
tai dovaną palikta kita, susirin- kenčia, 
kimui. Dabar visi komunistai bu- ’ *
kitę sekamame susirinkime ir *
žiūrėkite kaip valdyba laimės $6 Darbai čia dabar eina pusėti- 
dovaną. ; ! pai,> Bę.t. jau pradeda biskj silp-

Prie pabaigos komunistas neti. žjnomar kapitalistai baugi- 
Strįcka atsinešė Naujienas ir na darbininkus ir tuo spiria 
pats nesuprasdamas mano ko- iu°s balsuoti už kapitalistų kan- 
respondencijos prasmės bandė didatus. .Bet darbininkai neturi 
mane pašiepti. Bet tik pats sa-, kreipti į tai domės, bet visi bal- 
ve pasišiepė. Gaila to vyruko, 
kaip girdėjau, jis yra komunis-'— kandidatą La* Follette. 
tų vaikų Ateities žiedo draugi- kada darbininkai išsirinks savo 
jėles mokytoju esąs, o čia nemo-1 valdžią, tai mus visų darbininkų 
ka nė korespondencijos dorai būvis pagerės, 
perskaityti. |

Vienas draugų, B. Kuzma, pa-' 
šakojo apie komunistus. Pasisa-| 
kė, kad jis buvęs komunistas ir 
kada būdavo susirinkimai, tai ko
munistai tardavosi eiti ir sumu
šti tautiečius. Ir tai jiems sek
davosi padaryti, kada jų didžiu- 
ma būdavo. O ką drg. Brazevi- - 
čius, kuopos korespondentas ra-1 
šo, tai yra tikra tiesa, nes tą ko
munistai tikrai darė. Visi pra-' 
dėjo ploti rankomis, net ir vie- ! 
nas komunistas, nors ir pabalęs, 
bet irgi ploja. Tie ginčai tai'p 
griovių tęsėsi dar ilgai«po susi-j 
rinkimo.

1 suokite už savo —u darbininkų
Tik

— Kaz. Brazevičius

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai su 

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 Extract Co.
2428 W. 47 St. ' ' 

Phone Lafayette 1104
*

Kenosha paviete yra apie 6,- 
000 tikrų ku kluxų ir apie 2,000 
jiems pritariančių. Taipgi ir ko-

(Tųsa nuo 3-čio fcusl.)

P-as K. Marcinkevičius, 2644 
W. 47 St. savo' kostutneriams 
pradėjo duoti premijų tikėtus, 
kurie, anot jo, taip geri, kaip ir 
auksas;

New City Electric Co., 2418 
W. 47 St. daro gerą biznį tarpe 
lietuvių. Jie būdami lietuviais 
ir gerais žinovais • savo amato 
darbą atlieka atsakančiai. * Pas 
juos galima rasti, visokių rei
kmenų dėl elektros -sutaisymo.

Čeo L. Cleveland, 8738 Archer 
Avė. turi be galo darbo šiame 
sezone, žiemai užstojant kiek
vienas reikalauja, kad jis sutai
sytų pečius, triubas ir rediato- 
rius. *

P-nia C. E. Gusti»Ao<< 3904 
Archer Avė. užlaiko Amerikoni
šką valgyklą, bet jos virėja yra 
lietuvė. Tenai pavalgius nereiks 
laukti revoliucijos, kiekvienas 
bus sveikas kai (ridikas.

Prano apavalų krautuvė, 2439 
W. 47 St. yra užversta naujais 
tavorais visokių, kai jis sako, 
dėl visos familijos augščiąusio 
gaturiko čeverykais.

Štai ir Lietuvių Rūbų dirbtu
vė, 3961 So. Campbell Avė., ku* 
rių operuoju, rūbų specialistas 
Juozas Dikšatas. Jis lik, turbūt 

vienas šioje apielinkėjo galys 
žmogų papuošti ir iš senų rūbų 
padaryti -— “geri kai nauji”.

— Reporteris.

-—v

NAUJIENŲ APIELINKE NAUJIENŲ APIELINKE

ZELL SPECIALIAI

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite « '

Vilnoniai su šilkiniais jlry žemiais, 
francuziškomis pugaromiis;- 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co. /- 
,1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
' ‘ ' Siuvėjas kalba lietuviškai.

yra SLA. 10 apskričio ižde, kam 
tie pinigai reikalingi ir kada bus 
apskričio metinis suvažiavimas. 
Mat jau jiems rupi apskritys ir 
jo iždas. Bet bukite ramus, 
jums neteks.

Susirinkimas užsidarė be 
kių didesnių susikirtimų. $2 
vaną laimėjo dg. Kančienč. Bet 
kadangi jos nebuvo, tai dovaną 
paskirta kitam susirinkimui.

Spalio 5 d. vėl įvyko SLA. 212 
kp. susirinkimas, kuriame pada
ryta keletą svarbių tarimų. Nu
tarta rengti balių su programų, 
kuris bus lapkričio 80 d., Schlitz 
Hali. Taipjau 10 apskritys ren
gia prakalbų maršrutą. Kada

ria tiems rėksniams. Bet koks, 
skirtumas tarp klaniečių ir ko
munistų? Mano nuomone, kaip

jis

do-

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’ 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teisiną, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

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

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas).

Hllllllllllllllllllllllllfflllllllllllffl
Buk Visada Jaunas ir 

Sveikas. '
Sužinok Gyvenimo Slaptybę.

Įsigyk musų aiškius, moksliškus pa
tarimus: Kaip Užsilaikyti J a va u 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių do
lerių vertės .sekretas, naudingas vi
siems: sveikiem^ ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
dėt informacijų.

I M. D. RAMS’ON,
Box 571, Los Angeles, Calif.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
lltsiSAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIU BURTININKU LAIKRAŠTI

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

LIET. ŠVIĘT. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, UI.

Dept. 2.

-----------  ——------ -- -- — .—...
Plumiųgo ir Apšildymo Įrengimą)

Olselio kainomis visiems f 
Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jio bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
H’EATING SUPPLY CO. .

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Halsted St.

FfavTYv'arkei; 101 K. Haymnrkat 42F>

NAUJIENŲ APIELINKE
•»

; LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
. jtaisytas, su elektros šviesoms, ge

riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į kavaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, * 
1606 South Halsted Street.

Priežiurėkit Nesveikus Raumenis Telephone Canal 6174
J. F. Radzius*

LIETUVYS’ GRABOFtlUS
• Parsamdo Automobilius pagra- 
bams, veselijoms dr krikštynoms.

668 West 18th Street, 
Chicago, 111.

------- ------------------ i---- ----------- ------

i

i$LOAN$ 
jllNI MENI

Nusipirkite butelį šian- 
35 centai pas visus ap-

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriškas siuvėjas.
Valome, prosinanve ir dažome

1622 S. Halsted St.,
CHICAGO

yra sugadinti nuo perdidelio 
mankštinimosi — prašalinant 
nuodingas dalis susidariusias iš 
persidirbamo.

Sustyrę muskulai atleidžiami, 
skausmas apsistoja. Greitai 
jus pajausite stiprumą ir žva- 
vumą. 
dien - 
tiekorius.

Sloan’s Liniment
Atkeliauja Įdomus 

Svečiai

Tos geros gyduoles greitai prašalina 
visus sustyrimus ir skausmus

Suteikite nesveikiems ir skau
damiems raumenims greitą gy
dymą su Sloan’s.

Dėkite švelniai. Jums nerei
kia rūpintis apie trinimą. Lini- 
mentas pats per save atliks rei
kalingą darbą. Jo stimuliuo
jančios sudėtinės siunčia šviežų 
kraują per visą skaudamą vie
tą, atitaisant raumenis kurie

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite
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Rytoj
Ketverge, Spalio 30

Specialia Pardavimas
Dolerio
Diena

Puikios vertes kiekviename departmente. 
Ateikite anksti ir sutaupykite pinigy.

Lietuviai pardavinėtojai ir 
pardavinėtojos

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

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

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

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos uz išgydymą. Nei vienas 
neturi Šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis ga i. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad. jis turi didelę pra 
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti j j.

eikit nas ii ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOLD 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.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
»ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
fie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki- 
uų ir dėl mažai. Jie 
cinką kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

Dantininkystė Suris
tose Valstijose .

Svetimi ({antininkai (dantis
tai), kurie atvyksta Amerikon 
sekti savo profesiją, turi per
galėti daug sunkenybių pirm, ne
gu gali pradėti savo praktiką. 
Peržiūrėjimas įstatymų, kurie 
liečia dantininkystę didesnėsė 
valstijose, parodo sekančias ap
linkybes, kurios užinteresuotų 
svetimus dantininkus. Daugelis 
valstijų reikalauja, kadi dantp 
ninkai butų piliečiai. Olrio ir 
VVisconsin valstijose tik pilie
čiai gali būti ({antininkais. Illi
nois Įstatymas aiškiai skaito, 
jog dantininkas privalo turėti 
nors pirmas popiersIS ir Wiscon- 
sin’e turi, apart to, kalbėti Ang
liškai., 1

i Svetimų šalių kvalifikacijos, 
kaip tai universiteto laipsnis ke
lių metų praktikos užsienyje, 

: nepripažinti dėl gavimo leidimo 
arba imant oficiališką egzaminą. 
Visai nepripažintos New Yorke, 
Pen nsylvani jo j, Califomi j oj,

•Minnęsotoj, Ohio, New Jersey ir 
Connecticut. Michigan laiko 
juos kaipo pradinius reikalavi
mus* dėl egzamino. Illinois vals
tijoj aplikantai su svetimų ša
lių diplomais, kurie išduota po 
1905 m. negali imti egzaminus 
pakol neužbaigia kursą ir ne
gaus diplomą nuo pripažintos 
dantininkystės mokyklos Ame
rikoje. Paprastai svetimi dah- 
tininkai, kurie atvyksta į šitą 
šalį, turi užbaigti kursą pripa
žintoj dantininkystės mokykloj 
Amerikoj.

Del atsakymo visokių klausi
mų apie svetimus reikalavimus 
reikia parašyti i Foreign Cre- 
dentials Committee of the Na
tional Association of Dental Ex- 
aminers, Dr., A'. L. Midgley, 315 
Butley Exchange, FĮrovidence, 
R. I.

Egzaminai duoti anglų kalbo
je, ir pirm imant egzaminą, kan
didatai privalo turėti sekančias 
kvalifikacijas:

knvoj kiekvienas kandidatas 
dėl leidimo privalo turėti diplo
mą nuo keturių metų augštes- 
nės mokyklos, ir diplomą nuo 
pripažintos dantininkystės mo
kyklos. Illinois irgi reikalauja 
užbaigimo keturių metų augš- 
tesnės mokyklos ir diplomą iš 
pripažintos dantininkystės mo
kyklos. New Yiorke reikia pri
statyti originališkus dokumen
tus, kurie savo šalies konsulio 
paliudyti ir reikalauja diplomą 
nuo Amerikos užregistruotos 
dantininkystės mokyklos. New 
Jersey reikalauja certifikatą 
parodantį pasekmingą užbaigi
mą keturių metų augštesnes 
mokyklos prieš lankant danti
ninkystės kolegiją ir diplomą iš 
dantininkystės mokyklos Suvie
nytų Valstijų National Associa
tion of Dental Examiners* pripa
žintos. Pennsylvanijoj reikia 
pristatyti diplomą iš dantinin
kystės mokyklos, kuri komiteto 
pripažinta. Wisconsin reikalau
ja augštesnes mokyklos užbaigi
mą ir certifikatą nuo pripažin
tos dentininkystės m'okyklos. 
Michigan, kandidatai privalo

išpildyti tuos pačius reikalavi-j 
mus kaip Michigano. Ohio rei- į 
kalauja diplomą nuo pripažintos 
kolegijos Suvienytose Valstijo
se. Minnesota reikalauja, kad 
aplikantas pristatytų diplomą 
nuo pripažintos dantininkystės 
kolegijos Suvienytose Valstijose. 
Massachusetts aplikantas priva
lo turėti certifikatus parodau-- 
čius’dantininkystės pilną moks-: 
lą. Connecticut reikalauja ko

legijos diplomą nuo pripažintos 
d an ti n i n ky stės k oi egi j os.

. '[FLIS] '

! Rūpesčiai Užsibaigė! J 
• Buvo laikai, kuomet nieku nežinojo j
I kas yra pleiakanoa ir kaip nuo jų į
j atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- !
. praatu dalyku užlaikyti savo plati- |
| kus. ir galvos odą ivarioje ir sveL J
j koje padėtyje. I

Į

ištepant galvą kas vakaras einant gulti j
' per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- «
| kiną pleiskanų ir paragins jūsų |
j plaukų augimą. Po to naudokite j
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo *
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu* |
> mų su pleiskanomis.
. Bonka 66c. aptiekose, arba už 76o. |
I priiiunčiame stačiai iš dirbtuves.
į F. AD. RICHTER & CO.
i 104*114 So, 4th St., Brooldyg, N. T. > J

V.//

Siunčiant Pinigus
LIETUVON

Geriausia laikas siųsti yra

DABAR!
kalėdų Šventės jau netoli

Lietuvos Bankas išmokės pinigus 
siunčiamus per

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

ELEKTRA
ftvleeų ir pajlegą gavėdama i aenue naujai karau, taipgi <ilri> 

tavae. Caah arba ant limokijinao.
Plrmetlni Lietuvių Elektrų Kurporaeija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ e,
A. BARTKUS, Pree.

1619 W. 47tb St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicage.
———..".... 11 ■■ ■■ iwpwuiWMme—uw

Lietuvon ant

KALĖDŲ
, Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 

važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

Auksinis Kontestas
$800.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ!

NAUJIENŲ KALĖDINE Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

T.

Jgint Serric* l, > 

HAMBURG AMERICAN LINE 
Tnimpiausias kelias j visas 

dalis

NEW YORK 
HAMBURG

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
Žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 Wcst Randolp St., 
Chicago, UI.

Arba bi’.e autorizuoto agento.

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALĘ DIDELĘ
KALĖDŲ 

EKSKURSIJĄ 
Rengia musų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto 
Nuvažiuosit stačiai į Baltijos Jū
rių Portą kur persėsit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų
Į KLAIPĖDĄ ATVYKSIT 

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu 

KITI IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Lituania” ......  Lapkr. 12
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St., Chicago, III. 
9 Broadway New York, N. Y.

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaites be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visij laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas- nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su jvairnj kolionijų Kontestinin^ais.

Musų antrašas:

KALĖDOMS EKSKURSIJĄ
I LIETUVĄ

/ p. A. V. Bis-
I ca, Suvienytų 

(T I Valstijų Lini- 
.2 jps rengia spe- 

\ cialę Kalėdoms 
Ekskursiją Į 

'TąjariT JUm K Lietuvą. Pasa- 
žieriai išplauks ant didžiojo “Le- 
viathan” nuo New York’o, Gruod
žio 6 d. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, dėl Ka
lėdų švenčių.

Pasiteiraukit šią ekskursija da
bar. Jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
geriausj valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius ir mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-ią
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais. j j a f

NAUJIENOSManaging Operators for 
United States Shipping Board

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 884h SU Chicago, IR.

Vii...................................."ll/ .... .........................II II—y

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Koperatyvinč knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

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

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėli: s ir drau
gams.

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

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

Dvaro g. 24.
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Oarbininku kandidatas

Smulkios Žinios
Mrs. Margurct Sullivan, 

m., 1328 E. 53 St., dėl menk- 
nkkio susibiirė ęu savo vyru 
ir nusinuodijo.

Kokso krosnies eksplozija 
Easl Chicagoje užpereitą naktį 
supurtė visų miestelį, bet di
desnių nuostolių nepadarė ir 
darbininkų nesužeista.M t

John Wa!l ir jo pati, abu 65 
m. amžiaus, nu troško nuo ga- 
so, kuris pripildė
HighwtxxPe. Turbūt

jų narnų 
nelaimė.

vice-pre
/.idealas Sears-Roebuck 
tėčas jauno Žmcg&iidfTo

Al bert Henry Loeb,

Ri- 
chard Loeb, kuris dabar sėdi 
kalėjime, pasimirė užvakar sa
vo namuose 5017 Kilis Avė. Jis 
buvo 56 m. amžiaus, sirgo apie 
dvejetų metų. Paliko gal apie 
$I(\(MUUWO turto.

M

»
šokiuose beismontuose ir mažo
se svetainėse. Nuvažiuoji žmo-i 
gus, užsimoki pinigus ir stovi’ 
kur nors prie sienos,' negalėda
mas matyti, kaip ritasi! Po ke-i 
lių tokių “vaišių” daugiau jau 
nebesinori važiuoti. .

ANDREVV C. LAFIN, 
Socialistų partijos kandidatas į 

Illinois valstijos gubernato
rius.
Visa savo gyvenimą Lafin 

buvo veiklus unistas. Pirmiau 
jis buvo vežėjų unijos organi
zatorius, o vėliau perėjo po- 
picids kirtėjų unijon, kurios 
nariu jis ir dabar tebėra. Jis 
yra darbininkas ir jam sun
kiai teko kovoti už duonos 
kąsnį. Bet jis kaitų lavinosi ir 
jei taptų išrinktas gubernato- 
lium, pieštų į valstijos val-

Vertėtų ristynių rengėjams 
parūpinti geresnes svetaines, tą
syk bus lengviau ir publiką pri
traukti. ? ■ '

Pastebėjau “Naujienose,” ka{l 
galutinai susitaikyta ir ristynės 
tarp Laucevičiaus ir Požėląs 
įvyks neužilgo. Toms ristynėms 
veutėtų getą svetainę paimti, 
kad žmonės galėtų gerai matyti.

Mano draugas sako, jog nors 
jis ir nedaug- laiko teturįs, bet 
kai žvaigždė iš rytų perskris, 
jis visgi eis pažiūrėti jo risty- 

| nių. Tad ir reikėtų gerą svetai- 
1 nę parūpinti.

— Ristynių lankytojas.

Lietuvių Rateliuose.
Oraugijy veikimas

lietuvių liuteronų
VAKARAS

■ 1. f >>»»

'sekretorius Char- dži« ‘^elį teisingumų ir pla-'

Pa&kirtame laike, 1 antrą- va- myn choro, bet Vyrų ir Mo
lą ndą po pietų, suėljo virš du terų Apšvietos Draugija pa- 
šimtu žmonių ir laukia kulbe- kvietė dalyvauti j į, savo valiu
toj Ų 
ko ir tik penkios minutės po 
trijų pasirodė J. M. Laventhal. 
Jis kalbėjo apie demokratų 
kandidatus ir prašė, kad už jį 
ir juo- balsuotų. Jis nupeikė 
HTpublikorius uz tąi,, kad radę 
munšaino smarkiai baudžia ir 
kadą tik reik juos surasti, tai 
į h vis nebūna namie. Jis ža- 7 * s • • • f vdėjo visada būti namie ir už 
numinėlę nebausti; užz greitą 
automobiliu važinėjimą sakė 
irgi nebausiąs. Pakalbėjęs 20 
miliutų apleido.

Nesuradus .daugiau kalbėto
jų, pirmininkas perstatė kal
bėti Praną Linkertą, kliubietį. 
Linkertas pasisakė, kad jis ne
gu lys kalbėti ąngliškai' ir, pra
kalbų laikyti. Papasakojo/ kad 
kliubas, dviejų męnęsių sęnas, 
turi 29 narius, o s.u visais na
rių burdingieriais .sieks 'virš 
50 ypatų. Jis husiskunde, kad 
demokratai prižadėjo duoti 5 
kalbėtojus, bet tik vieuas at
ėjo. Mat, jie manė, kad bus 
tik keli lietuviai, tai tur 
mane, kad neapsimoka. ’ 

Pirm. Kairys, prašant 
publikos, kad ir tvarką vestų 
lietuviškai, pareiškė, kad buvo 
nutarta viską angliškai kalbė
ti. Sutiko* ir lietuviškai, per
statė prezidentą North Side 
kliube p. Dadęgęvičių (ar Ka

ičių). Jis pasisakė, kad 
5 metai yra demokratu, 

demokratų kandidatus
o 

jie ne, geri kalbėtojai.” Anot 
jo “blogiau nebus, bet geriau 
gali bu t.” Sškė, valdant denjo- 
kratų Wilson’ui “nebuvo” ka
ro. Jis pasakė ir tiesos: “Jie 
gerai moka meluoti, bet išrink
tas patampa 
Praka-tbos 
pietų.,

Šio kliube 
kokia C 
i iams,

Išlaukė virš valandos lai- re. Pirmyn choras sutiko da
lyvauti. Be to bus vaidinta 
“Pabaigtuves” su dainomis. Pa
žiūrėsime kokios bus pasekmės. 
Jei tie “svieto lygintojai” turė
tų kiek supratimo, tai pama
tytų, ka*i “Pirmyn” chore pri
klauso vaikinai ir merginos 
darbininkai, kurie nėra blogą 
žodį pasakę prieš kokią nors 
partiją. Jiems rupi išmokti 
daugiau gražių dainelių pa
linksminimui liiftuvių. —Rep.

(Seka ant Mo pusk)

VLADISLOVAS KLUMBIS*

būt

iš

Tel. Blvd. Risi

M. Woltkew1c*
BAN1S 

AKUŠERKA 
Puriu patyriau 
‘asekmingai pa 
arnauju mote 
ims prie glmdy 
no kiekvienam* 
ttidtikinie. Tei 
<ia ypatišką pri 
tiurėjimą. Duodi 
patarimus motė 
rin.'s ir mertfi 
lonis dykai.

3113 South 
Halsted »St

^ DR. HERZMAN

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Puląngvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių-.aptemimo, nervuo- 
tuino, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 4 p. p- 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

*4-Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VAIJ^NDOSi Nuo 10—1'2 pietą 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Carai 
3110. Naktį • 
Drexd 0950 

. Bnulevihrd '4186
3410 So. Halsted St.

Va!.: 9—10 A. M/į-po 8 vąl. vai. 
Speciali Ne(|elioms ofisas uždary
tas,, Jeifeu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba. 
Drcxel 0950. __ ,

M’

Akinių pritaigymo mene
20 mėty prityrimo

1 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 tai

kus
Ar, atmintie po truputi mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar-jaučiate kam ir smiltis akyse?
Ar yria bąįta dėmė ant voką ?
Aif turit' kataraktą ?
Ar tari įvairus akis?

John J. Smetona
AKifliV SPECIALISTAS

1801 S. Ashland »'
Kampąs 18 gaivi* f--.*.'.*

Ant ♦ rečio augito virš Flatto ap- 
tiekos kambariai 16 ir 17. 
Valant" » iki 9 vakare.

Ncdėlipjlišro 9 iki 11:30 dieną
l

Persiskyrč su,, šiuo pasauliu 
spalio 26 d., 1924, 9:10 vai. va
kare, 32 metų amžiaus, neve
dęs. Išgyveno Amerikoj 15 
metų. A. A. Vladislovas paėjo 
iš Lietuvos Kauno rėd., Taura
gės ap., šviekšnos miestelio. 
Tarnavo Amerikos kariumonei 2 
metu. Paliko dideliame nuliu
dime Lietuvoj: Motiną, dvi se
seris, Emeliją ir Moniką ir du 
broliu Andriejų ir Antaną. Ame
rikoj seserį Oną ir švogerį Joną 
Rokaitį. Laidotuvės atsibus se- 
redoj, spalio 29 dieną 1924 iš 
namų 2511 W. 71 St., 8 vai. iš 
ryto j Nekalto prasidėjimo Pa
nos Marijos Bažnyčią, o po pa
maldų į šv. Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamų dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudę lieka
Sesuo Ona, 
švogeris Jonas Rokaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

Telefonai t

— ■■■■■■>—W— ---------

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metąi

Ofisas
<729 So. Ashland Ave^, 2 labos 

t Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyriik^ ir 
Vaikų ligų.

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

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

—..... ..................- .—■■■

Šeštadieny, spalio 25 d., ’M. 
Meldažio svetainėj įvyko L.
L. Pašelpos Draugijos teatrus 
ir balius. Pirmininkas p. Pa
lai lis atidarė programą ir per-? 
statė kalbėti p. Dubicką.- Piųs 
DuLickas nurodė draugijų ver
tybe, kokią ji turi svarbą žmo
nių gyvenime ir politikoj. Pa
žymėjo šiuos rinkimus, apibu
dindamas kapitalistinių parti
jų varžytines prezidento rinki
muose. Aiškiai nurodė dabar
tinę padėtį ir kovą prieš kapi
talistus. Nurodė, kad lik vie
nam La Folirtte galima pasiti
kėt i, kurį remia visi progresy
viai. Patarė visiems balsuoti už 
La b'ollettą, nes lik jis vienas 
yra kovotojas, kad konstituci
ją pildytų ne
bet ir kapitalistai, 
labai patiko 
plojo.

supratimą darbininkų ir vi-i 
meninių reikalų.

Gy\ena jis Clūcagoj. Socia- 
Jo prakalbos! listų partijai priklauso nuo pat 

vakarą Audito-Į jos susiorganižavimo.

l'vnns Hughes vakar atvy- 
j Chicago pasakyti prakal-l

kandidatus.nų 
Įvyko tą pati 
f tom teatre.

tai!
Pagyre 
—“mes dirbame dirbtuvėj,

t'/vakar. buvo švenčiama lai
vyno diena lioosevelto gim
tadienis. Visą dieoav. praleista 
agitacijai už didesnį karo lai

Du darbininkai, John Shumi- 
l(\ 1153 S. VVocd St. ir (.bar
ies Klaus, foremanas, liko nu
mesti nuo trecio 
kini *suž.i.’ti,
ir įgriuvas luboms 
aųgš.tui A rnio,uj’ A 
dirbtuves, gyvulių

gali visi: seni, jauni, vyrai ir 
moterys. Lošimas visuomet 
žingeidus ir visuomet įvairus. 
Prasi vaikščioji žmogus tyrame 
ore, prisikrauji deguonies (oksi- 
geno) savo dulkėtus plaučius, 
pasivalgai ir dar daugiau darbo 
gali atlikti. Golfas visuomet 
pataiso ‘nervus.” Golfas moki
na mandagumo ir džentehnoniš-

dideliu priešu.” 
s i baigė 3:45 po

r

se.

Antanas Basilo, jo

augšlo ii sun-j|.unio jr tolerencijos —tų daly- 
sugriiiAUs sienai j kurių mums dar vis ti’uks- 

ta. Už tat, sakau, smagu pasi
džiaugti, kad lietuviai golfinin
kai dygsta kai grybai po lietaus. 

Turime Lietuvių Golfininkų 
kliubą, dabar lošiame kontestų; 
greitu laiku pamatysime kas 
musų geriausiai lošia. Galėsi
me duoti gerą kompeticiją ir pa- 
Ų1 ilsiems 'svetimtaučių gc?fi-» 
n inkams. Lietuviai sukūrė sa
vų golfininkų kliubą: man ro
dos tai bus pirmutinė mažųjų 
tautų Amerikoje, kuri turi sa
vo lokį kliubą. Mes golfinin
kai ir-gi turime teisių pasakyti: 
mes keliame lietuvių vardą. 
Tikrai keliame ir tai darome 
tikrai garbingais keliais. Jokios 
politikos, srovių arba partijų 
musų tarpe ir būti negali, 
Mums rupi tiktai vienas daik
tas: golfas lošti. Golfas visus 
sulygina —turtingas ir beturtis 
labai dažnai lošia kartu, nes 

j golfo (‘tikėtas reikalauja tik- 
įtai džentelmeniškumo ir mandą- 

.lei ėsi džentelmenas, 
lošti kadir su milioni-

ir vienam 
Co. dešrų 
skerdvkto-

pati ir j u

kuriuos iis rado miške ir visi, J !išėmus motina, labai sunkiai

Golfas.

laikai,Praėjo ‘karštų kalbų 
mes jau nenorime prakalbų sa
kyti “tyrame ore” (ant gatvių), 
mes jau šiek-tiek suknlturėjom. 
Pradedame jau gyventi taip, 
kaip pridera kultūringiems žmo
nėms. Tušti politikierių žodžiai 
mums jau neskambųs ir nežin- 
geidųs. Mes jau pradedame 
reikalauti. . amerikoniškai sa-lMulV’ 
kant, praktiškesnių dalykų.

Paskutiniu laiku lietuviai pa- gumb. 
rodė nemažo susidomėjimo spo
rtu. Ristynės, beizbol 
belas, tennis ir golf 
lietuvių veikėjų, 
buvo smagu pamatyti savo 
povės draugus sporto i 
tarpe- Rodos ot dar tiktai va
kar šitas vyras buvo toks karš
tas, kad baugu bndavo jam ran
ką paspausti, o dabar žiūrėk ji
sai visa burna rėkia “Požėla, ne
pasiduok.” Dar nesenai kitas 
juokėsi iš golfininkų, kad jie,, 
esą , lazdų krepšį jn-isikrovę ei
na kiaulaitę mušti kai koki pie< 
menys, — o žiūrėk šiandien ta
sai vyras jau kokiam nors golKo 
parke, kad daužo uolos, tai net 
durpės lakioja į visas puses- Vos 
keli metai atgal vienas, kitas 
lietuvis golfą lošdavo, o Bridge- 
porte su^ golfo parafarnelija vi
si bijodavo pasirodyti, o šian
dien, vyreli, tik žiūrėk: kas die
nu golfo mokykloje vyrai ir mo
terys praktikuoja' » net sienoš 
braška. Jau galima mums gol
fo i ubais apsirėdžius ir gatvė
mis vaikščioti.

Musų jaunimas Sparčiai ima
si įvairių lošiniy. Sportas lietu
viuose prigyja. Patogiausias 
sportus Lene bus golfas. Lošti

fut- ninku, 
us jau turi; . Šiuomi

Man nekartą rinčius šiek tiek laiko golfą loš- 
se- ti. Lietuvių golfininkų kliubas 

mėgėjų | visiems atdaras. Adresas: 3204 
So. Halsted St. Ateikite, susi
pažinkite su mumis, mes visi 
kiekvienam su mielu noru paro
dome kaip lošti ir už tai atlygi
nimo nereikalaujame.

Kviečiu visus lietuvius golfi- 
ninkus prisidėti prie musų kliu- 
bo. Ateikite visi, mes visus ma
loniai priimame. Juo didesnis 
musų skaičius, juo didesne spė
ka, juo geresnės 
golfo parkuose- 
broliai golfininkai, tvirčiau su
siorganizavę mes turėsime ge
resnių progų prasilavini.1 O 
gal būt kada nors musų brolio' 
paveikslas tilps Amerikos di
džiulių dienraščių sporto pusla
piuose. *

noriu kviesti visus tu-

privilegijos
Tai krūvon,

A. J. Karalius.
-----------—i. ji, . L \7.

REIKĖTŲ RISTYNIŲ RENGĖ 
JAJHS ATKREIPTI DOMĘ 

Į SVETAINES.

’ , ■ 1Ristynės pas mus įėjo i madų. 
Bėda tik, kad jog rengiamos vi-

lik darbininkai, 
žmonėms 

kalba ir jie jam

“■Pinigėliai” buvo
Keistučio Dramosvaidinamas

Skyriaus artistų, kuriais vado- 
,vavo p-ra VI. Dundulienė. Vei
kalas labai gražus ir juokin
gas. Visi laukė, kad kuogrei- 
čiausia s;tnė numirtų ir palik
ių pinigų. Senės godulystė ne
išpasakyta, vis norėjo daugiau 
pinigų. Ji net sūnaus išsiža
dėjo, kad lik nereikėtų duot 
pinigų jam mokytis. *

Šiuo veikalu autorė' p. Sofi
ja Čiurlioniene-Kymontaitė už
sipelnė pagarbą nuo visuome
nės. Veikalui perstatyti reikė
jo ir gerų spėkų. Vaidilos bu
vo visi tinkami: senė tai jau 
ir buvo toji, kuri moka visus 
per virvutę šokinti. Jos sūnūs 
ir jo mylimoji tai rodosi, kad 
jie gyvena savo rolėse. Nebu
vo programo, lai nežinomi lo
šėjų vardai, kuriuos butų rei
kalas pažymėti. Linksma ir 
smagu yra žiūrėti į pritaiky
tus kyšėjus, kaip jie gražiai vai
dino.

Pasibaigus “Hnigėliams” bu
vo šokiai prie p. Grušo orkest
rus. Žmonių buvo daug ir visi 
gražiai užsilaikė: šoko, kalbė
josi tarsi vienos šeimynos na
riai. 

a:

kslu yra turėti 
nors Užveja praportie- 

_____, nes veik visi jas turi. 
Pirmininku yra Kastantas Kai
rys, raštininku Ant. Vais
kias ir iždininkas P. Lįnker- 
ta. Nariai moka 10 centu i me- 
nesį duoklių. Susirinkimus lai
ko kartą i mė!U‘sį.

Ten yra iig .darbininkiškų 
pažvalgų žmonių. Kol kas jie 
tylėjo ir tik tįąlino Ui Folletto 
lapelius. Sakė^ “Mes žinosime 
už ką balsuoti^’ Matyt, kad 
Humboldt lietuvių kolonija ple
čiasi ir jie gražiai sugyvena. 
Apie bolševikiškas revoliucijas 
da jiems nesisapnuoja.

Mis. MIGHNIEVICZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

8101 So, Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Y arda 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika
vusi Pennayl- 
vanijos Hgon- 
bučiuoae. Sąži
ningai patarM 
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■rn'
Telephone Yards 0994
DR. MAURICE KAHN

4631 So. Ashland Are.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliorais nuo 10 

iki 12 diena.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tek Drexel 2279

SPINOGPAPHS

draugija susideda iš lie
ti uteronų, kaipo pašel- 

Tenai nėra užsivarinėji-
tuvių

T', y .’ mų, kad turi eiti bažnyčion.
Kas nori eina, kas nenori nei
na bažnyčion. Tai organizaci
ja., kurioje daugiausia priklau
so 
tų ir malonių žmonių.

iš Vokietijos lietuvių, tvir-

Lietuvių Politiškas Kliubas
Sekmadieny, spalio 26 d., 

Masonic Hali, 3349 W. North 
avu., įvyko Humboldt Park Lie
tuvių Politiško KliĮnbo.pral^ab 
bps. Pagarsinime buvo pasa
kyta, kad kalbės J. M. Laven- 
thal, kaipo kandidatas į teisė
jus; Peter H. Sclhvvaba, kandi
datas į teisėjus ir ’Leo. J. Wi- 
niecki, kandidatas j teismo 
klerkus.

bet yra tokių 
kurie nori kai

Linksmins ciceriečius
Nors visiems yra atdari var

tai į Cicero, 
karštagalvių,
kam uždaryti. Atsirado kokis 
ten bolševlikėlis, kuris pradė
jo skelbti, kad kai Pirmyn cho
ras iš Chicagos dainuoja, tai j 
tų vakarų nieks neina. Mat 
bolševikų galijotam nepasise
kus sutraukti publikos į savo 
vakarus, reik sakyti išvirkš
čiai. Vienas ^“muzikantas” ga
na spardėsi, kad neimli Pir- —... ... ......... ..... x M. , ■   

Dr. J. M. Chrzan
K .

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOWlAT-rSASS .

1707 W. 47th 81.
Valandos nuo 8 iki 12 (Įeiną, nuo 6 
iki b vai. vak. Nedėliomiz nuo S 

iki 2 vai. po pietų

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra ptfsirjžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso to). Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 919)

Dr. A. A. Rotb
Rusan Gydytojas ir Chirurgus
Specialistus Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų cbnmlškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Haluicd Si., ( aieag- 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, ? 8 va k. N* 
dėliomis iš šventadienian, io-— iz du-i.

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

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

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apje jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris suprantu 
apie sveikatų.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St.. Chicago,
Tel. Boulevard 7(XHi 

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

III.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delnų
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avc., 
netoli 46th Si. Chicago, Jll.

Dr. Bcnedict Aron v 
orkas 3801 S. Kedeno Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-0 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospeot 0610

■ ■
BRONISLOVAS YESEVIČIA

Persikyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28, 1924, 3:30 ryto, Jefer- 
son Parko ligonbuty. A. A. Ye- 
sevičia, tarnaudamas kariuome
nėj, tapo užnuodytas gazu, nuo 
to laiko sirgo iki dabar. Tu
rėjo amžiaus apie 34 metus. Pa
liko didžiausiame nuliudime 
moterį Aleksandrų Yesevičienę, 
po tėvais Gaučiutę ir dukrelę- 7 
savaičių amžiaus. Lietuvoj pa
liko brolį ir 2 seseris. Paėjo iš 
Kėdainių apskričio, Pernaravo 
valsčiaus, Žostautų kaimo. Lai
dotuves įvyks spalio' 31 dienoj, 
iš namų 3309 S. Union Avė., 8 
vai. ryto į šv. Jurgio bažnyčią, 
įp tenai j šv. Kazimiero kapi- 

Kviečiame visus gimines 
laido-

1,

nes.
ir pažystamus dalyvauti 
tuvėse. , .

' ’l 0Palieka nuliūdę /
** • i r * ■ 1* ?.

Moteris, dukrele, dlrdes
Sadauskai ir Kunevičiui

Laidotuvėse patarnauja gra-^ 
borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139- i

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

Tel. Kenwood 5107 . t L
Valandos: nuo 9 iki 1.1 vai. ryto

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

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

OptomotrUt
Tel. Boulevard (1487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
1801 Blue IhImikI Ava 
Pilonu Rousevelt 2025

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan S t., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandom

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So* VVestern Avė 
l’el , .Lafaye,tt$ 4146

5

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:31) po plot;' >’' s y’

Biuras 4204 Archer Avė.
>*' Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. Jtt Dea«idette

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku1 jeigu ąąli taip 

padarytu jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalflcas gali neleisti jums 'iti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roins ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-biit toks pat už
metimas yra daromas ir jums. -

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurt ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai: 
gausite per savo aptichoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Lovįis, U. S. A.

«a*

au atėjo Kultūros
MM r

Kaina 80c.
i aukite Naujienose
1739 S. Halsted St.
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Trečiadienis, Spalio 29, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Nesmagu pastebėti, kad Pilė
nų roles lošti pasiima menkų 
protinių jėgų ir musų pačių ble
vyzgose 
vai.”

nususę musų “vado-

“Žemaitijos" reikalai
Pereitų nedėldiknį, spalio 26 

dieną, “Žemaitijos” L. V. Ko
mitetas laikė posėdį A. J. Mos- 
gerio namuose, 3108 S. Hals
ted St. Dalyvavo: J. Grušas, A. 
Mosgeris, J. Miknius ir L.
Apolis.

draugijos “Žemai- 
iš svarbiausių užda- 
rinkti Amerikoj li- 
persiųsti ją jį Ze-

Kultūros 
Ii ja” vienu 
vinių yra 
teraturą ir
maitijos knygynus skaityk
las. Ačiū komiteto narių pasi
šventimui, jau yra surinkta 
gana daug knygų įvairaus dy
džio ir tuiinio. Kasi ink lėšų, 
lai draugija atsidūrė keblame 
padėjimo. Mat draugija susit
vėrė labai nepalankiose jai ap
linkybėse, nes svarbesni tau
tos reikalai (Klaipėda, Vilnius 
e te.) atitraukė visuomenės do
mesį, 
biausi

'lai bene ir bus svar- 
p r i eža s I i s, sutrukdžiusi

Komiteto darbuotę tūlam 
Itot krizis jau praėjo, 

pradeda išnaujo gy-
G a Įima tikėtis, kad vi- 

SLL 
bus persiųstos 

netolimoj ateityje, 
persiuntimu rupi-

laikui, 
draugija 
vuoti. 
y liemenei padedant, visos 
rinktos knygos 
Žemaitijon 
Literatu ros
naci p.p. .1. Grušas ir A. Mos- 
geris.

Kasos stovis yra sekantis: 
nuo draugijos įsteigimo iki š. 
m. spalio 26 d. įplaukė iždan 
ištvino $35.15, kurie nusideda 
iš narių mokesčių $17.15 ir 
aukų $18. Pinigus aukojo se
kančios organizacijos ir asme
nys: po $5 — D. L. K. Keistu
čio Kliubas; po $2 — A. Mos- 
geris, .1. Miknius, J. Grušas, J. 
Leppas; po $1.50 — L. Apolis; 
ix> $1 — J. Mosgeris, J. Blo- 
žis, P. Kailis ir 5Ocentų auko
jo p. Daugėla.

Išlaidų draugija turėjo išvi
so $7.57; jas atėmus nuo Įp
laukų kasoje lieka $27.58.

čia negaliu nutylėti nepa
minėję.-', kad adv. T. Kučins
ką^ paaukojo dol Telšių Mo
kytojų Seminarijos “Encyclo- 
pediją Britanicą” — 31 tomą.

L. V. Komiteto vardu vi
siems aukotojams tariu nuošir
dų ačiū.

Tūli 
dvasioje 
niaus Vadavimo Komiteto 
menų kimba ir asmeninėmis ko- 
lionėmis* bando V. V. K. darbuo
tę išmušti iš tikrų tautinio dar
bo rybų į asmeninius ginčus. 
Bent šį kartą Pilėnui 2 nume
riu nepasiseks Chicagos lietuvių 
vienybę suardyti.

Katalikų Federacija, apsiva
liusi ir sužmonėjusi, jei nedaug 
V- V. K. padės, tai nors tylės 
ir asmenų šmeižimais bent sau 
gėdos nedarys. Neabejoju, vie
nas kitas išmintingesnis Fede
racijos darbuotojas pro Pilėnų 
dumiamus rukus teisybę išlai
kys ir laikui slenkant ir nenuo
ramos surimtės. Viltis ir meilė 
galų gale viską apgalės !

Draugijos, kurių konstituci
jose yra Lietuvos labui dirbti 
pažadėjimai, štai justi geriau
sioji proga nepartinėje dvasioje 
veikti, taip kaip Kaune besantis 
Vilniui ątvaduoti komitetas 
mums patars ir kaip tarptauti-] 
nė politika mus privers bruzdė
ti. Mes einame kan. .1. Tumo ir 
M. Biržiškos nurodymais dar
ban.

nelaisvai manantieji, 
pavargėliai, prie Vil

as*

Kas myli lojančių šunelių vie
tas užėmę ant asmenų lotį, mes 
jiems atsakysime: Broliai klys
tate, išsiblaivinkite, o pamatysi
te, kad čionai visi savi!

Draugijų valdybos, rašykite į 
Vilniaus Vadavimo 
pirmininką S. 
Dearborn St., 
cago, III. apie 
m o Komiteto
met viskas bus aišku 
visi bendrai dirbsime kad Vilnių 
Lietuvai grąžinus.

Komiteto 
Kodį, 117 North 
Room 707, Chi- 
Vilniaus Vadavi- 
darbuotę, o tuo- 

ir mes

Pranešimai

A polis, Sek r.

Vilniaus Vadavimo Komi 
toto nario pareiškimas

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ta Follette rinkimų Agitacijos Li-

(Prisiųsta).

ti
teraturą, tai galite gauti

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

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
North Side. — Draugiška vakarėli 

su progrmau ir dainomis rengia North 
Sides Draugijų Sąrišys palaikymui 
Viešo Knygyno, nedėlioj, lapkričio 2 
d., 1924, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:80 vai. vakare.

Šis vakarėlis turėjo įvykti spalio 
26 d., bet delei tūlų priežasčių liko 
atidėtas ant 2 d. lapkričio. Taigi ne
pamirškit atsilankyti kuoskaitlingiau- 
sia kur linksmai laiką praleisit.

— Komitetas.

JIESKū PARTNERIŲ
REIKALINGAS 

taurano bifhį. 
labai geromis sąlygomis, nes man 
nam perdaug; turiu du bizniu, 
sišaukit prie savininko.

3349 So. Wallace St. 
Tel. Yards 0711

pusininkas j res- 
Atiduosiu savo pusę 

vie- 
At-

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 84 meti* senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdom’. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone l4iwndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

31*9 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, i.es 
nuo Novernber 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWI(’Z, 
(Licensed Contractor)

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

5109

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam 
ti

reikia automobilius maliavo- 
kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Prop. Joseph W. Ažukas
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

SIŪLYMAI KAMBARIU

VTKV
REIKIA darbininko ant ūkės, gei

stina butų kad mylėti} apie gyvulius, 
artiapeiti, darbas žiemą ir vasarą, 

Chicagos. Kreipkitės laišku.
T. Š. FARMER

Dowhers Grove, 111.
Arba šaukite telefonu

Dovvners Grove 813 W. 1

ant

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, tik dar budavojami, po 4 ir 
4 kambarius, su bei.smentais, bun- 
galo\v slogai, vidus bus ištaisytas 
pagal vėliausios mados; vieta la
bai graži. Maple\vood ir 69 St.

PAJIEŠKAU jauno apsukraus vai
kino kalbančio angliškai, dirbti j bu- 
černę; gera alga, valgis ir kamba-

A įsišaukite
J. GRYBAS, 

219 E. 115 St, 
Pullman 4306

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas Cupe 

1923 m: geram stovyje. Par
duosiu pigiai.

Pašaukit

Tel. So. Chicago 0355

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 3 kanv- 

Nu- 
tuos

barių. Parduosiu visus sykiu, 
pirkę rakandus galės gauti ir 
kambarius.

J. ČELK1S, 
.725 W. 19 St.

2 lubos, iš užpRKalio

PARDAVIMUI 3 ruimų fortiišiai, 
visi kartu arba dalimis. Parduosiu 
pigiai. Savininką gali matyti 
nuo 5 vai. vakaro. Antros lubos 
vidurį.

Atsišaukite 
3362 So. Halsted St. .

tik 
per

PARDAVIMUI 3 ruimu rakandai, 
tinkami dėl vyrų ar mažos šeimynos. 
Kaina pigi. Matyti galima vakarais 
nuo 6 iki 10 vai. Užpakalinių namų 

Į antros lubos.
Atsišaukite

929 W. 33rd St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Groserne. Biz-, 

nis senai išdirbta. Apielinke ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, neš jturiu greit par
duoti.

717 W. 21st PI., Chiago.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda groserne ir visokių 

smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz- 
‘ nis, 4 .ruimai gyvenimui. Priežastis 

ANT BENDOS ruimas dcl vie pardavimo patirsite ant vietos.
no švaraus vaikino be valgio, i Aub„,.„ Aw.
Ruimas yra apšildomas.
gauti rendon ir garadžių.

6912 So. Rockwell St.

REIKIA DARBININKU i
MOTERŲ i

I PARDAVIMUI groserne ir deli- 
katesen, geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis — nęsujlikinms šeimyno
je. Sąlygos: pinigais arba kredi-

919 W. ,63rd Si.
Tel. Normai 8267

REIKIA merginų arba mote
rų prie lunch room, kurios yra 
susipažinusios su tuo darbu.

PARSIDUODA 
černė, visokių 
Biznis išdirbtas 
savininkas turi 
priežasties ligos.

Stanley Raudonis
10450 Corliss Avė., Pullman, III.

Tel. Pullman 7655

groserne ir Bu
tautų apgyventa, 
per kelis melus, 

parduoti pigiai iš 
Atsišaukit.

Atsišaukite
4501 So. Paulina St.

Bučernė, Bučernė, 
už pusdykę

Pardavimui didele bučernė
Halsted St. arti 55 St. Blvd. Vertės 
yra $4,500. Iš didelios priežasties 
parduosiu už $2,800. Geriausi nauji 
fixtures, atėją pamatysit, kad ne me
lagystė, tikras bargenas, lysas ant 4 
metų. Renda pigi, tik $70.00 i mė
nesį, $200.00 securos lysas yra uždėta. 
Parsiduoda už tą pačią kainą su bu- 
černe. Biznis randasi ant kampo. 
Knygučių nėra, biznis už cash. Už- 
tikrinam kas pirma pamatys, tas nu
pirks.

K reipkitės

J. NAMON,
2418 W. Marųuiette Rd., arti Western 

Avė. Tel. Prospect 8678.

BAIGIAMI budavoti namai, po 5 
ir 5 kambarius, aukšti bcismentai, 
karštu vandenin apšildomi, aržuo- 
lo užbaigimai. Viela 66 ir Rock- 
well St.

UŽBAIGTI budavoti 2 fintų po 6 
ir 6 kambarius, taip pat viskas 
įrengta pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Tahnan. šituos namus 
parduosim pigiai ar mainysiu) ant 
senesnių namų ar lotų.

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 karnb,, beismentas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
mados įiaisvmai, vanos ir elektra; 
prekė lik $13300, cash $1000 kad 
ir mažiau.

PARSIDUODA Vyriškų aprėdalų 
krautuvė. Senas išdirbtas biznis. 
Apielinke apgyventa visokių tautų; 
netoli nuo lietuviškos bažnyčios. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
718 W. I8th St.

MEDINIS namas, 3 ir 4 ruimų, 
dar naujai įtaisytas, yra vanos, 
elektra, prekė $5000, cash tiktai 
$1500.

PARDAVIMUI groccrnė, lie
tuvių kolonijoj; biznis senai iš
dirbtas; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

3264 S. Morgan St.

MŪRINIS namas po 4 ir 5 kam
barius, .yra elektra, namas tik per
taisytas; prekė $1100, cash $700, 
kitus kaip rendą išmokėsite; ran
dasi 3616 S. Lovve Avė. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
1 1l38 Archer Avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMU I ga radžiu r 
60 karų.

Atsišaukite:
3022 Dest 43rd St. 

netoli nuo Archer Avė.

dėl

BUT greitai parduota 
ir groserne,, 5130 So. 
kaina $1400. Lietuvių 
apielinkėj. Atsišaukite

' TURI 
bučernė 
Kostner, 
ir lenkų
ketverge ir pėtnyčioj.

5130 So. Kostner Avė.

NAMAI-ŽEME
NAMŲ BABGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį.pasirinkimą Na
mų, Lotų; MkfcjUette 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. s

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

Tel. Prospect 2102.

NtMAI-lEME
PARDAVIMUI 50 pėdų, seka

mas nuo kampo, prie Cicero Av., 
netoli \Vestern Electric. Puikus 
bargenas. Rašykit savininkui. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Box 587.

MAN reikia mažos farmos 
Michigano, Wisconsino, Indiana 
arba Illinois valstijoj. Mainy
siu į 'lotus Chicagoje, lietuvių 
kolonijoj. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 589.

MORTGEČIAl -PASKOLOS
Antri marginiai

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

--------------

r MOKYKLOS

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalosv, furnaco šildomas, 
tile varia, aržuolo trimingai, 2x6 
rafteriai. su grindimis augštas, kai
na $7500, 5628 S. California Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis bunga- 
lo\v, karštu vandeniu šildomas, 
yra ugnavietė, bufetas, įmurita 
vana, uždaromi ir su sieteliais 
miegojimui porčiai. Turite pama
tyti, kad įvertinus, kaina $10,000, 
6018 S. Mozart St. Savininkas.

V. C. Telander
6015 S. Mozart St.

------ ---------------------- ------- —......................

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone S’eeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
>• ............................................................ . - ■

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1^00 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. <9 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais. 
x....... . u i........ ■' ■ u.—i.

VYRAI, mokykitės barberystčs. 
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.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI farma 40 akrų, gera 
vieta, arti miesto, prie gero kelio, vi
sos triobos geros, žemė gera, lygi, 
viskas gerai auga, rugių, kviečių įsėta 
10 akrų, miško 6 akrai, sodo 3 akrai, 
upelis bėga, labai graži vieta, su ja
vais, padargais, gyvuliais, 2 jauni 
arkliai, 3 karves, 2 kiaules ir vištų, 
kaina $2400. Tai yra bargenas. AŠ 
turiu 2 ukes ir negaliu apdirbti, par
duodu negirdėtai pigiai, atsišaukit 
prie savininko.

C. JUŠKA,
R..1, Hart, Mich.

. Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmotikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnj ir.-okslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei viena,s, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

Jau nuo 1924 metų liepos 24 
dienos, Vilniaus Vadavimo Ko
miteto valdyba veikia, — tam
priu! sutarimu, su tos pat pa
kraipos Lietuvių Komitetu Kau
ne, į kurį įeina tokie vyrai, kaip 
M. Biržiška, kan. .1. Tumas, pre
latas Alšauskas ir kiti.

Vilniaus Vadavimo Komitetą 
nuožmiai šmeižia Chicagoje lei
džiami lenkti laikraščiai, 
kai siuntė net delegaciją 
shingtoną, kad Vilniaus 
vimo Komiteto daromas
vos naudai pastangas sugadin
tų. Lenkai bandė Amerikos 
valdžią įtikinti, kad Amerikoje 
gyveną lietuviai nepaisą kas 
Vilnių valdo — lenkai ar kokia 
kita tauta, anot lenkų, lietuviai 
pilnai patenkinti dabartiniu Lie
tuvos sostinės lenkams atidavi
mu ir tiktai keli asmens Vil
niaus Vadavimo Komitetu pasi
skelbę ramybę drumsčia.

Metų bertaihio veikimas įti-

Len- 
į VVa- 
Vada- 
Lietu-

narių skaitlius auga, draugijos 
atstovus V. V. Komitetan siun
čia ii- veikiai šimtais skaitysi
me civ«Kii>ęi ja.s, kurios o

V, V, K. darbuotę visais gali
mais budais remti-

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
darbas yra visiems lietuviams 
prie širdies artimas ir sparčiai 
auga į gryno tautinio susiprati
mo bendrą galingą jėgą... Kad 
mes be K. Pilėnų ir jam pana
šių gaivalų — svarbiuose tau
tiniuose darbuose neapsieisime, 
tai aišku.

Svarbias prakalbas 
LSS. VIII Rajonas ketverge

CICERO.
rengia
spalio 30 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

šios prakalbos yra rengiamos, iš
aiškinti už ką darbininkai privalėtų 
balsuoti ateinančiuose prezidentiniuo
se rinkimuose ir apie abelną darbinin
kų judėjimą Europoj ir kitur.

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

Todelgi cicerieČiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
Šiose prakalbose. — Komitetas.

Draugystė xatgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia 
teatrą ir čigonų vakarienę, lap
kričio 2 d., Meldažio svet. Pra
džia 7 vai. vakare. Kviečia vi
sus

—Komitetas.

SLA. 134 moterų kuopa rengia iš
kilmingą šokių vakarą su dideliu su- 
prizu, trečiadieny spalio 29 d., Au- 
burn Park Masonic Tample svet., 
7832 S. Union Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Kadangi minimo vakaro pusė 
pelno skiriama SLA. našlių ir našlai
čių fondui, tad maloniai kviečiame vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
Šitą taip prakilnų tikslą. Orkestrą J. 
Bijansko. — Vak. reng. Komisija.

Liet. D. K. Keistučio Kliubo Dra
mos Skyriaus repeticijos veikalo “Al-

« iv C'lic’-civvitiS *■’, įvyks S j vakarą., 
redoje, spalio 29 d., McKinley Park 
svetainėj, prie 36 ir Western Blvd. ly
giai 7:30 vai. vak.

Nariai turintieji roles malonėkite 
visi laiku susirinkti. Taipgi ir netu; 
rintieji rolių Dramos Skyriaus nariai 
mlaonėkite atsilankyti, nes prieš lo
šimą turime keletą labai svarbių da
lykų sutvarkyti. « J. J. A.

Draugystė Birutės Kalno rengia iš
kilmingą rožinj balių, septintadienio 
vakare, lapkričio 2 d., Mildos svetai
nėje, 3142 S. Kalstei’ St. Bus gra
žiausiu rožių už dyką duodama.

— J. Balchunas.

PARSIDUODA gresernė prie lietu
viškos bažnyčios ir mokyklos, geras ir 

nril/IA n A If 11 senai išdirbtas biznis. PardavimoREIKIA DARBININKįį 1,1 Sukta’ile nt vietos 
4601 S. Hermitage Avė.

VYRŲ

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
\voo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364 <

WEST PULLMAN
Parsiduoda namas 2 pagyve

nimų po 5 kambarius, 7 metai 
kaip statytas, arti prie visokios 
miesto apsaugos, netoli bažny
čios, beismantas cementuotas, 
skalbyklos ir kiti parankumai, 
tiktai $6000.

S. MARKŪNAS, 
635 West 120 St., 

Tel. Pullman 2856 arba 5089

EXTRA BARGENAS

AngįU Kalba 
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 paują 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, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

DRATINIŲ FRĖMŲ 
DIRBĖJŲ

Mums reikią dratinių frėmų 
dirbėjų, dirbimui silkinių liam- 
pų shade frėmų. Mes mokame 

5 brangias algas. Ideališkos dar
bo aplinkybės, nuolat darbas. 
Atsišaukite tuojau pasirengę 
dirbti.
ART LAMP MANUFACTUR- 

ING CO.
1433 S. Wabash Avė.

PARDAVIMUI.' arba mainymui 
groserne ant mažo namo, automobi- 
liaus arba ant bile ko. Turiu 
duoti šia savaitę.

Atsišaukite
4958 Wentworth Avė.

Tel. Yards 0903

par-
LOTAI 2 ant kampo Oakley ir 69 

St. 50x125 ir netoli Marųuette Par
ko. Mainysiu ant namo, automobi- 
liaus ar kito ko, yra gera vieta dėl 
gasolino stoties ar garadžiaus.

Pn 11 K1 f A

Republic 5705, Prospect 5173

PARSIDUODA bučernė, naujos 
mados įrengigimai, išdirbtas biznis, 
maišytų tautų apgyvento] apielinkėj. 
pigi renda ir lysas ant 3 metų. Turi 
būti parduota greitu laiku už teisin
gą pasiūlymą.

1036 W, 69 St.
Tel. Wentworth 9469

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 flatų namas, storas ir gara- 
džius dėl 2 automobilhj. Pigi kaina. 
Atsišaukit tuojau.

4501 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552

EXTRA BARGENAS!
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

_____________ nė. Biznis išdirptas, arba mainysiu 
______________ ant mažesnio kokio biznio. Prfežas- 

___ _tis pardavimo patirsit ant vietos.
ANGLIŲ PARDAVINĖTOJŲ į Kreipkitės 

 ! 3156 Wallace St. i

Mes norėtumėm susižinoti su 
2 gerais1 vyrais, kurie nebijo dir
bti ir kurie j ieško vietos. Mes 
suteiksime jiems progą kuri bus 
labai gera ir jų ateičiai. Paty
rimas nereikalingas, mes jumis 
išmokinsime.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, gera vieta, biznis iš
dirbtas gerai, ilgas lysas. Prie
žastis pardavimo, liga. Agentai i 
nereikalingi, atsišaukit į Naujie
nas, 1739 S. Halsted St. Box 585

st. Clnir Coal & Matorial 
2437 So. Locmis St.
Roosevelt 2867—68

PARSIDUODA nedidelis
Lunch Koom, geroj vieloj tarpe
dirbtuvių. *

Atsišaukite
944 W. 37 Place

REIKIA 10 bučetių, jautienos 
mėsos iš kaulų išėmimui, 
ra mokestis, nuolatos

Atsišaukit,,
2029 Rrenshaw St. 

iš užpakalio.

PARDUOSIU ARBA PRIIMSIU 
PARTNERI

Parsiduoda ice cream parlor ir ci- 
darbas. £aru krautuvė. Gera vieta. Biznis 

senas ir išdirbtas. Renda pigi, 
į Atsišaukite pas savininka

2202 Lake St.
Tel. Melrose Park 2141 

Melrose Park, III.

Siiroinskio Bargenai
6 kambarių naujas bungalo\y, 

randasi netoli vienuolyno, ant 67 
Blvd. Kaina $7,700, įmokėti 82000.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

2 flatų bizniavus namas, galima 
atidaryti bizni tuojau, gera vieta 
dėl restaurano arba kitokio biz
nio, įmokėti $1000, arba savinin
kas mainys ant fanuos, priims lo
tus už pirmą įmokėjimą.

C. P. Suromskis and Co.
3352 S. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 9641

Pardavimui du namai ant vieno loto, 
priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, štunniniai langai ir kiti pa
rankumai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12v2%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

■ k, .Į—   ........................III    ■  ............................... —

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 4 flatai po 4 kambarius, 
gerame padėjime, yra skiepas, 
toiletas. Parduosiu pigiai, nes 
važiuoju Europon. 1613 South 
Morgan St., 2 flatas, frontas.

Aš turi .5 akrų žemes šmotą,1 
tinkamą dėl vištų farmos, netoli 
Chicagoš, prie pilnos sekcijos li
nijos, puiki investmentų proga. 
Vienas track padaro 5 biznio lo
tus ir 35 rezidencijų lotus. Ge
ra transportacija, veikite grei
tai, nes ta proga nelauks ilgai. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St, 
Box 588.

PARDUODU fanną 40 akerių gjc- 
ros žemės su visom trioboms ii- ma
šinerijoms. Didelis sodas, % mylios 
j miestuką ir mokyklą, 8 karves, du 
arkliai, vištų, dvi kiaulės. Kaina $5000 

JOHN KUMET,
Box 113, Wausaukee, Wis.

NORIU pirkti mažą farmą į 
rytus nuo Tvlississippi upes, iviai- 

nysiu į savo gerą namą Chica- 
goj/ Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 586.

PARDAVIMUI, 3551-3553 W. 38 
St. 2 krautuves ir gyvenimui kamba
riai, $9000 už viską arba parduosiu 
dalimis. Gera vieta dėl restaurano 
ai- nesvaiginančių gėrimų parloro, pi
giau už cash. Atsišaukite

6314 So. Artesias Avė.
Tel. Prospect 4243

LIETUVIAI pirkite žemę skersai 
gatves nuo Jonės and' Ijaughlin $50,- 
000,000 naujos plieno išdirbystes Ca- 
lumet District, turinti $500.00 ar dau
giau sudubeltavosite į trumpą laika, 
šaukitės per laišką, tai jūsų turtas 
čionai.

C. J. PETERSON 
2060 N. Clark St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

15(17 W. Msdison St

z—.......... " " '

hofFman
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 

ir kalbėjimo.
Musų Augštesneje Mo

kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St.
(Netoli Milwaukee Avė), 

v--------- ----------------------


