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ANGLIJOJ LAIMĖJO KONSERVATORIAI
Francija paskyrė ambasa- 

dorių Rusijai
Amerika reikalauja mirties konsulo 

užmušėjams
Aliantai licituoja Vokiečių “Ry

tų geležinkelio” akcijas
Rinkimus Anglijoj laimėjo 

konservatoriai
Darbo partija pralaimėjo 40 

vietų; liberalai visiškai su* 
m ušti

LONDONAS, spalio 30.
Įvykusiais vakar Anglijoj vi
suotinais parlamento rinki
mais konservatoriai išėjo lai
mėtojais.

Liberalai ir darbiečiai nelait 
rnėjo nieko nė nuo konserva
torių, nė nuo vieni antrųjų.

Iš 615 parlamento vietų nėra 
dar žinių apie dvidešimtį, bet 
lai didelio skirtumo nebepada
rys. (Jautais daviniais partijų 
sus i grupavimo s naujame par
lamente toks:

Konservatorių — 393 (lai
mėjo 149 vielas).

Darbiečių — 149 (pralaimė
jo 10 vielų).

Liberalų — 40 (pralaimėjo 
110 vielų).

Kitų partijų bendrai 13.
Viso — 595 (iš 61.5).

MacDonaldas išrinktas
Premjeras Ramsay MacDo

naldas vėl išrinktas distrikte 
A beravime. .Jis gavo 17,724 
balsus, kuomet jo oponentas, 
liberalų kandidatas VVilIiams 
gavo 15,621.

Buvęs premjeras Lloyd Geo
rge, liberalų vadas, išrinktas 
vėl 16,058 balsais; jo oponen
tas darbietis, , prof. Zimmern, 
gavo tik 3,101 balsą.

Liberalų susmukimas
Daugelis pranašavo, kad 

šiais rinkimais liberalai gaus 
tokį mirtiną smūgį, kad jų par
tija daugiau vargiai begu pa
jėgs kada atsigauti. Pranašavi
mas beveik išsipildė: smūgis 
buvo jiems duotas, jie begavo 
vos 40 vietų parlamente, kuo
met prieš tai jie turėjo 150 
vietų.

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Detroito lietuvių visuomenei 
pranešame, kad sekmadienį, 
lapkričio 2 dieną, 2 vai. po 
pietų Lietuvių Svetainėje, 
Dix ir 25-ta gatvė, bus pra
kalbos. Kalbės “Naujienų” 
Redaktorius

P. Grigaitis •
ir kiti kalbėtojai. Publika 
kviečiama gausiai susirinkti. 
Prakalbas rengia LSS 116 k p.

< - i .-7-- . *

Susmukus visai liberalams, 
Anglijoj belieka dabar vėl dvi 
partijos, kurios nuo šio laiko 
imsis tarp savęs: konservato
rių, atstovaujančių senąją tvar
ką, ir darbiečių • socialistų,, ko 
vojančių už naują, geresnę ir 
šviesesnę socialistinę tvarką.

Skaudžiausias • liberalams 
smūgis buvo tas, kad vienas 
Žymiausiųjų jų vadų, Herbert 
Asųuilh’as, Paisley apskrity, 
kuri per devyniasdešimt dvejus 
metus buvo nepajudinama li
beralų tvirtovė, dabar buvo 
sumuštas socialistų kandidate 
Mitcbell’io.

Partijų gauti balsai
Balsų suskaitymas —- dai

ne pilnas parodo, kad iš 
19,276,359 viso balsuotojų skai
čiaus balsavo 15,451,540. Iš tų 
konservatorių kandidatai ga
vo 7, 172,168 balsus; darbiečiaij 
— 5,136,450; liberalai — 2,- 
819,692. Likusieji 300,000 su
virsimi balsų paduota už įvai
rių smulkesnių partijų kandi- 
dattis.

Palyginimas su 1923 m. 
rinkimais

Visuotinais parlamento rin
kimais 1923 matais viso balsų 
buvo paduota 14,457,485, iš 
kurių konservatoriai buvo su
rinkę 5,483,277 balsus, darbš
čiai — 4,356,757, liberalai 
4,199,121 balsą.

Visi stambiausieji darbiečių i 
lyderiai vėl išrinkti

Darbiečiai šiais rinkimais ne
prarado ne vieno savo stam
biausiųjų vadų. Be ministerio 
pirmininko MacDonaldo išrink
ta taipjau darbiečių kabineto 
narys J. B. Clyne, kolonijų 
sekretorius J. H. Thomas, fi
nansų ministeris Philip Snow- 
den, agrikultūros ministeris 
Nori Buxton, prekybos tary
bos pirmininkas Sidney Webb, 
sveikatos ministeris John 
\VheatIey, ir kiti, z I

Moterų teišrinkta keturios•
Iš keturiolikos kandidavusių 

moterų parlamentai! teišrinkta 
keturios, — trys jų jau buvu
sios parlamento narės ir vie
na nauja. Rinkimus pralaimėjo 
penkios buvusios parlamento 
narės, tarp jų trys darbietės: 
p-lė. Marga re t Bonfield, Mac
Donaldo kabineto narys, p-lė 
Susą n Laivrence- ir p-lė Doro- 
thy Jctwson.

Išrinkta ir vienas 
komunistas

Naujan parlamentan išrink
ta ir vienas komunistų kandi
datas S. Saklatvala, nuveikęs 
liberalų kandidatą Hogbiną rin
kimų apskrity Battersea, Norlh.

Francija paskyrė savo 
ambasadorių Maskvai

Greitu laiku Paryžiuj įvyks 
F ranča zu - Rusu k o n Perenei ja., % •>

PARYŽIUS, spalio . 30.
Francija savo pirmu, ambasa
dorium sovietų Rusijai pasky
rė Jcan’ą Herbclte’ą. Sovietų 
gi ambasadorium Paryžiui bu
siąs po įkeltos iš Londono Ra- 
kovsky, c vieloj pastarojo Lon- 
dc.ian busiąs pasiųstas vienas 
iš trijų Kamenov’as, Lilvi- 
nov’as arba Krasin’as.

Greitu laiku Paryžiuj prasi
dės Francuzų-Rusų konferenci
ja, kurion atvyksiąs Kame- 
ncv’as ir, gal kut, patsai už
sienio reikalų komisaras Č i de
rliais. Prancūzų delegacijai va
dovausiąs Demonzie. c

Sovietai gaus visą senosios 
Rusijos turtą ir nuosavy

bes Paryžiuje
Premjeras Herriot išleido 

įsakymą, kuriuo visas Rusi
jos yaldžios turtas, namai ir 
visos kitos nuosavybės sukvest- 
ruojama, kad vėliau visa tai 
atidavus sovietų valdžiai. Tarp 
to sovietams bus atiduoti ir 
puikiausi Paryžiuj Rusijos 
ambasados rūmai, kurie caro 
laikais buvo diplomatinio pa
saulio Paryžiuje centras. Juo
se yra daug brangių meno tur
tų, taipjau kai kurie didelės 
svarbos archivai.

Amerika reikalauja mir
ties konsulio žudeikoms
Priešingame atvejuj grūmoja

pavartoti persams kitokių 
priemonių.

x TEHERANAS, Persija, spa
lio 30, Jungtinių Valstijų 
charge d’affaires įteikė Persų 
valdžiai notą, beveik ultima
tumą, reikalaudamas, kad as
menys, dalyvavę nužudyme 
Amerikos vice-'konsulo Rober
to Imbrie, butų būtinai nu
bausti mirties bausme. Charge 
d’affaires grūmoja, kad jei ši
tas reikalavimas nebusiąs iš
pildytas, Amerika pavartosian
ti kitokių priemonių.

Persų valdžia jaučias keb
lioj padėty, kadangi Amerikos 
vice-konsulas buvo užpultas 
didelės gaujos fanatikų, ir kas 
buvo tikrieji užmušikai sunku 
susekti. 'l ik keili labiausiai 
įtariamieji buvo suimti ir pa
smerkti kalėjimai).

Aliantai licituoja Vokiečiy 
gelžkelio akcijas

Licitacijoj dalyvauti teleista 
aliantų valstybėms.

PARYŽIUS, spalio 30. — Re
paracijų komisija vakar nuta
rė i.šlicituoti Vokiečių valdžios 
“Rytų Geležinkelio kompani
jos” akcijas ir ką išrinkus, pa
imti kaipo reparacijų mokes
nio dalį. Akcijos pirkti teleis
ta alientų valdžioms ar jų pi
liečiams. Tų akcijų yra 18,477, 
kiekviena 500 frankų vertės. 
Licitaciją ves Franci jos Banųuc 
de Paris et dės Pays Bus.

MASKVA, spalio 30. Cent- 
ralinė vykdomoji taryba ;nuta
rė sustabdyti išleidimą popie
rinių pinigų.

Geru Ludendorfo fašistų 
partija krinka

Vokiečių fašistų mitinguose — 
muštynės; Vadai pasitraukia 
iš partijos

BERI LINAS, spalio 30. — 
Generolo I udondorfo vadovau- 
•am’i vokiečių fašistų trukš- 
minermr priešrinkiminės kam- 
psnijcT mitinge Miunchene, 
Buvai i jo:, kilo muštynės, ku
riose visi susirinkusioji birge- 
liai lygiomis teisėmis dalyva
vo. Muštynės betgi bematant 
nurimo, kai mitingo pirminin
kas ėmė skaityti naują parti
ja'. manifestą, kuriame priža
dama birgeriams pigesnis mais
tas ir dar pigesnis geras alus, 
jei fašistai laimėsią rinkimais.

Lečiaus, nežiūrint Ludendor
fo žadamo gero ir pigaus alaus, 
jo partija krinka ir gana. Va
kar dar trys jo partijos lyde
riai pasitraukė.
Ragina respublikininkus jung
tis bendrai kovai su reakcija

BERI.INAS, spalio 30. — 
Vokiečių respublikininkų par
tija, kuri praeitais parlamento 
rinkimais neišrinko nė vieno 
save atstovo, o šiais rinkimais 
savo kandidatų visai nebesta- 
tė, išleido atsišaukimą, kuriuo 
ragina visas respublikos šali
ninkų jėgas . susijungti daik
tai!, idant šiais'parlamento rin
kimais nugalėjus reakciją, ku
ri siekias atsteigti Vokietijoj 
monarchiją.

KIAULĖ APVERTĖ AUTOMO
BILĮ; TRYS SUŽEISTI

POSTV1LLK i laz, spalio 29. 
— Užlėkus ant kiaulės ir au
tomobiliui apsivertus pavojin
gai buvo sužeisti važiavusieji 
jame Bernardas Watiers su sa
vo žmona ir dukteria.

Chicago ir apielinkė. — Ne
vienodas oras šiandie, galima 
laukti lietaus; vėsiau; stiprus 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra viduiinai 
siekė 690 F.; po pietų apie 4 
vai. siekė 7$O F.

šiandie' saulė teka 6:19, lei
džiasi 4:30 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 30 d., užsienio pi

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

Anglijos, L sv. sterlingų ....... $4.52
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ..........  $17.30
Italijos, 100 lii-ų ................... $4.34
Franci jos, 100 frankų ........... $5.22
Norvegijos, 100 kroąų ....... $14.27
Olandijos, 100 markių ....... $39.40
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kromj ........... $26.63
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ..........................    $5.50
100 litų ......................................  10.50
200 litų ...................................... 20.75
800 litų ..........................   81.00
400 litų ........................................ 41.25
500 litų ...................................... 51.50
600 litų .................................  61.75
700 litų ...................................... 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų ...................................... 92.^0

1000 litų......................  102.75
Prie šitos sumos reikią pridSti 25 

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

Sovietai tikis gauti Ame- Maskva nori turėt. po- Siūlo 100,000 dolerių už 
rikos pripažinimą žeminį gelžkelį gen. Vu galvą

Rykov sako, kad visom valsty
bėm pripažinus Rusiją, turės 
tatai padaryt ir J. Valstijos.

MASKVA, spalio 30. — Kal
bėdamas apie Franciįos pripa- 
ž’nimą de jure sovietų Rusi
jos, bclšcvikit premjeras Rykov 
yasv bėjo, kad dabar jau visos 
didžiosios Europos valstybės

valdžią, žinierių 
ir sis

pripa ž i nu s ios sovietų
boLcka tik gauti .Japonijos 
Jungtinių Valstijų pripažini
mą. !

Rykov’as sako, kad jei rinki
mai Amerikoj ir nepadarysią 
jokios atmainos, vis tiek Jung
tinės Vfilstijos negalėsiančios 
ilgai laikytis savo dabartinio 
nusistatymo sovietų Rusijai. 
Sovietų valdžios išsilaikymas 
per septynerius metus, jos au
gimas, jos prekyba ir ekonomi
nė ekspansija turėsią būt pa
kankamas argujnentas dagi to-: 
kioms nepermaldaujamoms 
Jungtinėms Valstijoms.

Labdarys milionierius
Paliko 1,000,090 dolerių netur

tingiems moksleiviams šelpt

KANSAS CITY, Mo., spalio 
30. — Milionįerius Paul A. 
EWrei’t, miręs spalio 20, savo 
^istamei’ite užrašė 1,000^000 
dolerių neturtingų tėvų moks
lą einantiems vaikams, lygiai 
berniukams kaip ir mergai
tėms, šelpti. Dalis to milijono 
dolerių skiriama Young Men 
Christian Ass.ociation namams 
pastatyti palikėje gimtajame 
miestely Pipestonef Minu.

4 ASMENYS UŽMUŠTI TRAU
KINIUI SUDAUŽIUS 

AUTOMOBILI

Washinglon Court House, 
spalio 29. — Keturi žmonės 
buvo užmušti ir vienas pavo
jingai sužeistas, pasažieriniam 
traukiniui sudaužius skerskely, 
netoli Jeffersonvillės, automo
bilį. Užmušti yra vienas vyras 
ir trys moterys, pavojingai su
žeista trejų metų mergaitė.

TRYS BAŽNYTINĖS SEKTOS 
SUSIJUNGĖ

MONTREAL, Que., spalio 
29. — Trys didžiulės bažnyti
nės sektos Kanadoje: presbite
ri jena i, metodistai ir kongre- 
gaciona.listai susijungė daik
tai). .Jų sąjunga įeis galinu 
ateinančių 1925 m. birželio 
mėnesį.

J. V. DARBO SEKRETORIUS 
VAŽIUOS TIRINĖTI IMIGRA

CIJĄ ARGENTINOJ

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalio 29. Agriku’lturos mi
nisterio Le Bretono gautu pra
nešimu lapkričio 28 atvyksiąs 
Čia Jungi. Valstijų darbo sek
retorius James Davis. Jo atsi
lankymo tikslas — susipažinti 
arčįiau su Argentinos vartoja
mais metodais imigracijai su
doroti.

Apiplėšė banką
SldUN! CITY, la., sp. 30. — 

Banditai įsilaužę naktį i Valley 
Savings banką, Soldier, la., ir 
suskaldę voltą išnešė 4,'500 do
lerių pinigais ir 5,000 dol. hu
nais.

1739 So. Halsted St, Chicago, UI

Paskirta inžinierių komisija 
susipažint su “sub-keliais” 
užsienio sostinėse.

RYiGA, spalio 30. - Dagi
Maskva nori įsitaisyti požemi
nius mieste geležinkeliu3. Mask
vos “E'konomj'ČAska ja Žizn” 
panešimu, sovietų susisieki
mo komisariatas paskyręs in-

komisiją, kuri lanky- 
Bcrline, Paryžiuj, Londono 

ir Ne\v Yorke susipažinti su 
požeminiais geleži ūkeliais, o 
taipjau su motorinių vežimų 
judėjimo reguliavimu.

šiuo tarpu tečiau rusams nė
ra didelės bėdos su motorinių 
vežimų judėjimo reguliavimu, 
kadangi dar nedailgiausiai jų 
turi. Viso Rusijoj yra apie 
40,000 automobilių ir sunkių
jų motorinių vežimų, iš to 
skaičiaus 17,000 turi Maskva.

FRANCUZŲ-ŠVEICARU
SUSITARIMAS

PARYŽIUS, spalio 30.
Premjeras Herriot ir švicari- 
jos ministeris Francijai Dr. 
Alphonse Dunant šiandie pa
sirašė susitarimą ilgai ginči
jamą muitų viršutinėj Savojoj 
klausimą pavesti tarptautiniam 
teisingumo (eismui išspręsti.

IŠDEGĖ MIESTELIS

MONROE, La., spalio 29. - 
Gaisras sunaikino dvylika me
dinių namų Silkes miestelio 
verslo centre. Miestelis neturi 
tinkamų gaisrams gesyti prie
monių, tat ugnis gesinta vied-

' .... .. .—..

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 ^avo 
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 CENTŲ
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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

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

NAUJIENOS

PEKINAS, Kinai, spalio 30. 
“Krikščionių generolas” Feng 

.lu-Hsiang, kurs Pekino val
džią paėmė savo kontrolėn, iš
leido proklamaciją siūlydamas 
100,060 dolerių dovanų tam, 
kas gyvą sugaus buvusį čibli 
a rm i j o«'. vadą generolą Vu Pei- 
Fu, arba 50,000 dolerių jei jis 
bus pristatytas negyvas.

čang’as sumušęs V u
Pranešimai iš cihli-Mandžu- 

rijos pasienio skelbia, kad 
Mandžurijos vado Čang Tso- 
lino kariuomenės sumuštos ge
nerolo Vu Pci-Fu jėgos Cin- 
vangtaoj sėdą į laivus kad iš
keliavus i Taku, netoli Tient- 
sino. Ten jau esą atvykę apie 
20,000 Vu kareivių.

Tuo tarpu generolas Feng 
ruošias pult gen. Vu armiją 
Langfange, beveik vidiurkelej 
tarp Tientsino ir Pekino.

RAŠYTOJA BURNETT MIRĖ

NEW Y ORKAS, spalio 30.— 
Plandome, Long Island, vakar 
mirė žinoma Amerikos rašyto
ja Frances Hodgson Rurnett, 
gimus 1849 m. Manchestery, 
Anglijoj, bet maža būdama at
gabenta į Jungtines Valstijas. 
Rržc ji apysakas ir scenos vei
kalus, 'kuriu labiausiai- buvo 
paskilbę, kaip apysaka taip ir 
jos dramatiza'j|imas, YTJittle 
Lord Fountleroy.”

VVELLAND, Ont., spalio 30.
!Iamil(on-WčMand vieškely 

užsimušė miesto taksų 'komisi
jos pirmininkas G. Vanderlip, 
o trys kili sunkiai susižeidė jų 
automobiliui nuvirtus j griovį 
ir užsidegus.
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LAVINIMAS IR PAPROČIAI

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kur] mes tu
rimo regultarlškals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdentL

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus jdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau

ny kūdikių.

Kūdikiu aprfiplnlraas ir pe-

GEROVĖS skYRIUS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NAUJIENOS, UKIčagTJ, III.
....... .................... ................................taF'-O .. .............. -

Šiaulių inžinierius Belskis. įdo
mu, kad po mitingo pradėjo eiti 
kalbą, kad davatkos 
rašiusios susiskft ičhisios 
sus, kas klausėsi
“cięitiko ir mitingo
ir kad kunigas tuos išbarsiąs iš- 

!>aug ■

Aš Vėl Pakartoju!
“Niekas neduoda man daugiau 
smagumo po pusryčių, kaip užsi
rūkyti HELMAR. Jis papildo pu
srytį ir pripildo mane karščiu dirb
ti visą dieną!

Turkiškas Tabakas turi skonį — 
aromatą — kvepėjimą. Tai prie
žastis dėl kurios Turkiškas Taba
kas yra brangiausias tabakas ci- 
garetams. HELMARS neturi nie
ko kito apart gryno Turkiško Ta
bako ir duoda jums geriausią ver
tę už pinigus.

HELMAKS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužty.

Kaip kiti, taip ir jus džiatig- 
sitės permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Euro- 
piškų cigaretų pasauly.

DOXES ojCJOoiao

Dr-stė Atgimties Lietuviu Tautos Vyry ir Motery
Stato scenoje puikų

TE A TRA
“IŠKILMINGOS VESTUVES” ir komediją “ČIGONŲ VAKARIENĖ”.

Nedėlioję, Lapkričio 2, 1924
. Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI. ;

Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vak., durys atsidarys 5:30 vai. vak.
Perstatymą vaidins Simano Daukanto Ratelis. Po perstatymo bus 

šokiai prie Grušo oikestros.
Kviečia DR-STĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS.

Algis ir Giedrutė
Pirmu kartu lietuvių scenoje

* * ,k’’
Penkių aktų virduramžių tragedija iš lietuvių krikštijimosi Dienų 

— iš pradžios 13-to šimtmečio.
Stato scenoje t

Liet. D. K. Keistučio Kliubo Dramos Skyrius

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 2 d., 1924 m.
SCHOOL HALL SVETAINĖJ,

Prie'48-tos ir Honore gatvių. ' •

Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Lošimas.prasidės lygiai 6:30 vai. vak.
Visas pelnas nuo šio vakaro eis pastatymui lietuvių Auditorium 

svetainės. '
įžanga 50c., 75c. ir .$1.00.

Sis veikalas'.yra labai gražus, pilnas meiles ir atsidavimo.
t— --------------------------—=•

PAPILĖ, Šiaulių apskrit.
Papilės miestelis beveik visas 

nudegė per karą, liko tik pa
kraščiai. Dabar dauguma jau 
atsistatė, bet dar ir viduty mies
to teberiogso griuvėsiai, kuriais 
nieks nesirūpina. Miestely yra 
šešiųs įstaigos: valsčiaus valdy
ba, ligoninė, dvi liaudės mokyk
los, koperatyvos: ir smulkaus 
kredito' bankas. Na, fcinCinla, 
dar bažnyčia, žydų sinagoga ir 
policijos punktas.

Krautuvės daugiausia žydų 
rankose, nors yra keletas krau
tuvių ir arbatinių ir lietuvių 
(iš kurių keletas amerikonų). IŠ 
pramonės įstaigų yru malūnas, 
lentpjūvė, garbarnė, bet jose 
vos pora desėtkų žmonių tedir
ba. Keliolika darbininkų dirba 
prie gelžkelio. Uždarbis i die
ną 10—4 litai vyrui ir 5—2 li
tai moteriai. Darbininkų orga
nizacijų čia nėra, apart soc.-de- 
mpkratų kuopos ir “žiežirbos”, 
bet ir joms sunkios sąlygos vei
kimui. Darbininkai' norėtų j 
Ameriką važiuoti, bet dėja, ne
galima. Dabar laukia prasidė- 
siant darbų ant naujo gelžkelio, 
(Telšiai-Amaliai) gal tada dau
giau darbo atsiras.

Soc.-dem. kuopa surengė šią 
vasarą porą gegužinių iii mitin
gą, kuriame kalbėjo atvykęs iš

gėdinsiąs per'pamokslą, 
kas buvo nusig'andęs, bet berei- 
•kalo, »
j Iš kitų organizacijų ben« la
biausia veikia krikščionių “Pa
vasaris” ir šauliai, nes jie turi 
inteligcntinių jėgų ir palankias 
sąlygas.

Papilei naujas dalykas, tai 
spartas. Sportai ja šauliai, pa
vasarininkai, ‘žydų organizacija 
“Makabi”. itieįvieną vakal’į 
paventy futbolą, arba kąįp čia 
jį žmonės Vadiria “kutvalą” 
spardo. Yra: ir, “Šimėno' Dau
kanto knygynas”, bet silpnai 
veikia, nes vaikinai futbolą "ii* 
vakaruškas, o merginos vaka

ruškas ir liežuvavimą daugiau 
mėgsta negu knygas ar laikraš
čius. Šį met čia dirbo Lietuvos 
Universiteto ekspedicija, ’kiiii 
tyrinėjo žemės sluogsnius. Ap
tiko sluogsnį arti metro storu
mo turintį geležies rudos. Tyri
mai tebeeina. Kitą metą žada 
pradėt platesnius tyrimus ir 
gręžimus, tikslu ištirti rastąjį 
geležies sluogsnį ir rasti akmens 
anglies, kurio ekspedįcijos narių 
nuomonė turį čia būti.

-7-Tolieskahdo Olima.
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kaip vartoti Eagle Pieną,Jei nežinai
pr i siusk mums šitą paskelbimą įr mes 
pasiusime jums penėjimo instnikcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai. U /

—i—
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DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ALPA
Bohejnian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada- ...
ryti turtingą ir 
gerą gėrimą. J
Mes turime vi-! 
sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Eitract Co
2428 W.'><7 St.

Phone Lafayette 1104

c
■j ■
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BORDEN’S
Pienas neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
uis maistas jūsų ka
stas kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž
ganėdina.

BORDEN 
BUILD1NO 
NEW-YORK

Specialis Bargenų Išpardavimas
Lietuvių Krautuvė kuri 

duoda teisingų patar- 
namą.

❖ j
NORĖDAMI', 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-'Ž 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS. 

ANT NAUDOS.

809 W. 35111 SI., Chicago p
Tel. Be lęvard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMĄ IR PAR- n
DAVIMO, RASTUS. į 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
& Parduodam Laivakortes. * <

S, L FABIONAS Cli

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Specialės kainos ant siutų 
ir overkotų.

Siutai 
dabar
Siutai

r nių
Iki

vienų kelnių

dviejų kel-

Vyrų naujausio sty- 
lio overkotai nuo

Vaikų overkotai 
nuo

$18.50 
$24.00 
$45.00 
$14.00

ir aukščiau 

$9.00 
ir aukščiau

Ateikite persitikrinkite apie mu
sų teisingą patarnavimą.

Stanley’s Mens and Boys Glothing Co
Buvęs Ch. Martinkaus Storas

1822-24 So. Halsted St.
z

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St. 

TeJef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

J. P. WAITCHES
Advokatas ♦

MIESTO OFISAI: 
127 N. Dearborti Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai, itandolph 5584 ir 5585 
VAJvANDOS: Kas dieną, išski- 

riSfhf 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 egzaminai 
vojimo apštraktų ir padarymo 
kontraktų’,1‘ dokumentų ir visokafy 
popierių. Veda visokius sudus.

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, 
su pilnai organizuotu fyunu, su gerb
tinomis teisėmis. Motina neprivalo nie
kad prie jokių aplinkybių tas teisės 
paniekinti idant palinksminti gimines 
ar draugus. Per didelis “žaidimas” 
su kūdikiu jį erzina, ir net gali kliu
dyti normaliam augimui.

Supimas, kratymas, arba mečioj i- 
mas tik ką papenėto kūdikio yra blo
gas papratimas. Yra tokių ką mano, 
kad tuomi maisto virškinimas pagrei
tinamas, bet jeigu pats perkentėtum 
toki pasielgimą, su pilnu pilvu, tai 
sutiksi, kad greičiau ateina noras iš
vemti maistą negu laikyti jį viduriuo
se. - ✓

.Kūdikio lavinimo programe kūdikio 
tėvas turi savo vietą. Jis turi padėti 
motinai, nes kitaip visos pastangos 
tinkamai lavinti bus bergždžios. Daž
nai kūdikis puikiausia elgsis prie mo
tinos, bet tuoj persimainys pasirod
žius tėvui. Iš tėvų ir senelių pusės 
ypatingai yra palinkimas lepinti kū
diki ir pagadinti jį. Tokis perdidelis 
užsiėmimas yra lavinimo priešas. Kū
dikis tuoj pripranta ir jo reikalauti 
ima. Jis verkia ramintojo, jis ver-> 
kia, kad ant rankų imti, jis verkia, 
kad supti. Paplotis įauga, nes nėra 
lengvesnio budo jj auginti kaip pa
velyti kūdikiui gauti viską ką jis 
nori. Niekas nenori “verksnio“.

Viso lavinimo pamatas yra regulia- 
riškumas. Kūdikio papročiai greitai 
susiformuoja. Ankstybas lavinimas 
i'aug padarys, kad palengvinus moti
nos naštą, nes duos jai daugiau liuo- 
so laiko prie namų. Prisilaikant' va
landų uel miegojimo, penėjimo ir mau
dymo, kūdikis tuoj pramoksta gyven
ti su “laikrodžiu’’. Dar kas svatbu 
— tinkamas lavinimas kūdikystėje 
palengvina mokinimą vėliau.

Linksmas sveikas kūdikis yra na
mų pasidžiaugimas. Jo linksmumas 
visus padaro linksmais. Nustatyti pa
pročiai, ir tinkama priežiūra yra rei
kalingi kūdikio sveikatai ir linksmu
mui. Niekas taip neatjaučia kūdikio 
ligos, kaip motina.

Motina dainos, kad sistematiškas 
lavinimas yra būtinai reikalingas kai 
kūdikio gerovei taip jos pačios. Dau
gelis įtempimų motinos nervu paei
na nuo nereguliariškų papročių pas 
kūdikį. Atminkite, kad papročiai, ge
ri įr blogi, sunku sulaužyti ? Todėl 
išmintingiau auklėti gerus papro
čius.

Dažnai kūdikio maištas daro jį cr- 
zulingu. Ypatingai dirbtinas maistas. 
Gali tokie maistai netinka kūdikį vi
duriams ir ardo jų veikimą. Pasiren
kant dirbtiną maistą, svarbu pasi
rinkti tokį, kuris lengvai suvirško- 
mas, ir kuris tuom pačiu sykiu su
teiks kūdikiui visus elementus reika
lingus augimui. Eagle Brand Kon
densuotas pienas yra parinktinai pui
kus dirbtinas maistas. Jis buvo var
tojamas 'per metu eiles ir tano įro
dytas geriausiu kūdikių maistu.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

STOKIME VISI | DARBĄ
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
kramto. Stokime į darbą tuojausj Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Stn Room 20Č1

Tel. Randolph 1034 — Vai. nw 9-6 t
Vakarais

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

Pėtnyčios.

-1
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JOHN KUCĖINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS ♦ 

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZIUNAŠ
ADVOKATAS

Veda bylM vi«uo«« Te^muo««, Rgtami
nuoja Abatraktufl, Padaro ' pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* Ir IgallojtanM.

7 South DearJjom Street 
Tahfsnaa Kauduliik 32S1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
TaiefoMai Canal 1M7.

Tel. Dearbom 9057

kaip atrodo
Laisvės

oficialė bronzos emblema 
atgijimo 1924 m.

Dvasia 1776 m. Atgijo -- Eikime Paskui Ją!
Siųskit šį kuponą Naujienoms šiandie

Už kiekvienų paaukotų dolerį bus pasiųsta oficialė bronzos emblema.
No

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

Čia įdedu..........
oficiales Bronzos Emblemas

Vardas

Adresas

dolerių, malonėkit prisiųsti man 
apmokėdami visus kaštus

•4 •, ;
ą.;. , .... ..vJ •• -5 .
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A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 8395

V. W. RUTKAUSKAS
• Advokatas

29 So. La Šalie St.. Hoom 530 
Tel. Centrai 6390

Vale. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yorda 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

M'M -5.



Penktadienis, spalio 81, 1924 NAUJIKNOS, ClifallgO, BĮ
III - -T........... ............. v

[KORESPONDENCIJOS
V----------------------------  -----■..■■■■■■—III ............................ ■ .1 ■ » —

Racine, Wis.
Susirinkimai, Prakalbos, Paren

gimai ir kiti dalykai.

dalyvaujančių L. D. K. sūnų ir 
dukterų gražų apsiėjimą ir visa 
publika drauge su tėvais gėrisi 
jų jaunystės gražumu ir gabu
mais. Suprantama, kad prie 
mus yra susispietę visi gabiausi 
vaikinai ir merginos. Senai 
senai jums jie tarnavo “baza- 
ruose”, pardavinėdami tikietus 
ir už tą pasišventimo darbą ap-

Spalio 5 d-, 3 vai. po pietų, 
Turner Hali, Lietuvių Dramos 
Kliubas buvo- su ruošęs vakarą. 
Statyta scenoje “Karalaitė Tik
roji Teisybė”, pasakų paveiks- dovanojot panieka ir kėlėt j pa
las ir versta iš anglų kalbos ko- dangės smiltį barstančias šen- 
mediją “Du Vhgys”. Tarp aktų J ",er«es- Tlirėjf>t Pne
šoko valsą jauną lietuvaitė p-lė savęs, bėda, Kad nežinojot kaip 
Valerija Nunovyto, jai skambi- ii Palaikyti jaunimas alsi
no pianu Julė Dzendzilaitė. Ant;tra"k? >uslI PačlV stumiamas,
užbaigos merginos kliubietės, 
trys apsirengusios j bernelius, o 
trys merginomis, šoko ir daina
vo. Pats pra gramas išėjo nė 
šio, nė to, trukumų visur yra ir 
mes nuo jų neliuosi, bet mumy
se yra geri norai ateityje viską 
atlikti gražiau, kilniau. Dar 
daugelis iš mus pirmą sykį sce
noje pasirodė. Kitu parengimu 
manome publiką dar geriau pa
tenkinti.

Publikos buvo nemažai, visi 
prideramai užsilaikė, kaip laike 
perstatymo, taip ir užsibaigus 
programui gražiai šoko, daina
vo, linksminos iki 11:00 vai. 
nakties pilnutė svetainė.

J tą parengimą atsilankė sve
čiuose ir musų uolus rėmėjai, 

broliai kenoshiečiai; kitą sykį, 
tikimės daugiau sulaukti svečių 
ne tik iš Kenosha, bet ir kitų ko
lonijų.

L. D. Kliubas dėkingas rengė
jams programo, lošėjams, darbi
ninkams, visai publikai ir vieti
niui kunigėliui, kuris buvo tiek 
geros širdies, kad iš sakyklos 
viešai pagarsino musų šį vaka
rą, — žinoma, drauzdamas savo 
pasekėjus eiti i jį, girdi, ten ne 
musų jaufriimas dalyvauja ir tė
vai neprivalo leisti prie L. D. 
K. savo vaikų eiti. Ačiū tamstai, 
kunige, ir už tokį pagarsinimą. 
Užgintas vaisius visuomet žmo
nių daugiau pritraukia; taip ir 
šį syki, kad kunigėlis ir draudė 
parapijonanits eiti, o vienok pil
nutė svetainė prisirinko publi
kos ir jos užsilaikimas buvo pa
vyzdingas.

Prašome vietini kunigėlį: buk 
geras ir ateityje garsinti mus 
parengimus. Štai L. 1). Kliubas 
ruošia 8 d. lapkr. Tumer Hali 
maskaredinį balių, pagarsink ir 
jį visų žiniai. Taip, dvasiškas 
“tėveli”, gaišink sveikas negar
sinęs, mes to nesibijome ir ne
nusigąstame. Bet ar atsimeni, 
kaip vesdamas prieš progresy
vius žmones panašią politiką 
Kenoshuje tiek daug naudos pa
rapijai suteikti, kad apleisdamas 
Kenosha palikai šv. Petro para
piją su trimis para pi jonais ir 
iki ausų skolose paskendusią? 
Jei bandysi taip Racine elgtis, 
tai to paties ir čia susilauksi-

Dar norisi keletą žodelių tar
ti kas link eilinių parapijonų. 
Girdėjau, kad kunigas, matyda
mas sėkmingai mus L. D. Kliu- 
bą veikiantį lavinant čia augusį 
jaunimą, vieton tokia darbuote 
džiaugtis, pikstatc ir įvairiais 
budais stengiatės mums pastoti 
kelią važinėjant visas parapijos 
komitetas pas tėvus j stabas 
bandote perkalbėti, kad jie są- 
vo dukterėlių ir sūnelių neleis
tų dalyvauti L. D. Kliube. Be- 
reikalo nervuojate tėvus, tėvai 
patys supranta, žino ir mato

tai kam dabar dūsauti? Daugiau 
į parapiją negryš, bukit tikri. 
Sumanėt turėti naują Kliubą 
panašų į mus. Gerai, kad se- 
kat musų pėdomis, nepavydime- 
Nors misijonierius Endziulis 
mumis prakeikė, bet ir vėl tuos 
prakeiktuosius , kviečiate, į ką 
tai panašu? Negana to, tūli sa
ko, kad ir tūkstantį dolerių kaš
tuos, bet turėsime išardyti L. D 
Kliubą. Tiems’ f 
turtina tą tūkstantinę paaukoti 

j L. D. Kliubui, nes kaip L. T). K. 
dagirdo, kad parapijoĮnys tveria 
naują kliubą nusprendė, kad bū
tinai reika pastatyti Racino lie
tuviams svetainę — tautišką 
namą, žinote, kad mus neišar- 
dysito. veltui leisti pinigai, tad 
geriau “aperavokit” tą tūkstan
tine L, D. Kliubui statymui nau
jos svetainės. Ją pasistatę, bro
liai ir seserys, visi tada prakai
tą braukydami šoksime klum
pakojį. Kaip bus gražu.

Racino lietuvius aplankė tė
vas be vaikų misijonierius End
ziulis, sakė per astuonias* dienas 
graudingas prakalbas- Man pa
sakojo, kad ir Lietuvą priminęs, 
ragindamas, kad dar daugiau 
klioštorių butų statoma ir juose 
didesnės armijos tinginių sėdė
tų. Paskutinėj dienoj darė svar
bias ištraukas iš Sandaros, kam 
Sandara rašanti dievą mąžaja 
raide, o Velnią didžiąją. Patį 
rasėj ą dievo žodžiais išvadino 
“Juodas ilgasnukis” ir t.t. O L. 
D. Kliubą keikė ir prakeikė.

T.M.D. 121 kuopos 8 d. spalio 
buvo susirinkimas .1. Pilipo raš
tinėj, 310 Main St. Prisirašė 8 
nauji nariai. Nutarta ruošti ( 
du vakarėliai su perstatymais ir 
šokiais, vieną prieš Kalėdas, ki
tą po naujų metų- Išrinkta or
ganizatorė nenuilstanti musų 
veikėja gerb. Petronėlė Sama- 
lionienė, kuri dalyvaus konkurse 
gavime naujų narių. Jai pažadė
jo pagelbėti N. Mockus, M. Ma
tulionienė ir M. Kasparaitis. 
Mus organizatorė, nėra 
nės, konkurse turės išeiti 
toja su pirma dovana, 
labai patenkinti gautąja 
“Iš Tamsios Praeities į šviesią 
Ateitį”. Ūpas pas narius paki
lęs darbuotis labui TMD. Sekan
tis susirinkimas bus lapkričio 
mėn. po TMI). apskričio paren
gimo. 121 kuopa atgijo ir su vi
su smarkumu imasi už veiki
mo—M. Kasparaitis.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Cigelienė jau apsivedė; vestuvės 

buvo iškilimingos.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumų, patar
navimą ir parankamą Šios 
Rankos. .

Mrs. MICHHIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

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

aupymo

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

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginom*, 
kreipkitės o ra
kite nagelbą.

Valandos nuo 
S ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
i vai. vakare.

Blvd. 8188
Woitkew1cs 

BANIS 
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju mote
lius prie gimdy

mo kiekvienam* 
itsitikime. Tei
gia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
■atarimus mote- 
>ims ir mergi- 
loms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Rugsėjo 30 d. South Sidiečiai 
turėjo iškilmjingas vestuves Ma
rijonos Cigelienės su J. Vent- 
cium. Gigelienė pagarsėjo tarp 
Pittsburgho nuo to laiko, kaip 
kokia pora mėnesių atgal jos 
vyras šovė ją ir pats nusišovė. 
Ji j'au. mat pagijo ir vėl apsive
dė, o jos vyras ilsis šaltoje že
melėje. Toji garsioji tragedija 
Cigelių maniuose ir įvyko dėl 
dabartinio jos vytro.

Surišo juos moteristes ryšiais 
neprigulmingos lietuvių, švento 
Jurgio bažnyčios klebonas, kun. 
Petruševičius ir jungtuvės buvo 
labai iškilmingos; dalyvavo net 
trys kunigai, bažnyčia buvo la
bai išpuošta ir daug žmonių bu
vo prisirinkę pasižiūrėti tų iš
kilmingų vestuvių. Be to, kun. 
Petruševičius pasakė gražų pa
mokslą jaunavedžiams ir “bro
liui Juozui” ir “seserei Marijo
nai” teikė daug komplimentų,

• i neužmiršdamas prisiminti ir a- 
ligoniams pa- p|e Vp.iionį Cigelį... mat Juozas 

yra stambus biznierius ir dide
lis šulas šv. Jurgio bažnyčios. 
Tarp atsilankiusių žmonių buvo 
ir keletas kunigo Kazėno karin
gų davatkų, kurios yra įmoky- 
tos, kad atėjus į šitą bažnyčią 
nereikia užsilaikyti taip kaip 
žmopfui. tai-jos. tuo ir pasižymė
jo; žinoma, tai darė neję^ažų į- 

spudj, —> bet tai vis daroma Die
vui ant galrbės.

Vestuvės buvo Norbuto Klu
be. Valgimo ir gėrimo buvo 
pilnai. Svečių daugybė buvo 
sukviesta, pradedant kunigais ir 
baigiant gatves padaužomis, ku
rie ir nekviesti atėjo, žinoma, 
vestuves tai vestuvės, ir per ves
tuves visko pasitaiko — visko 
juk ne aprašysi.

Šiose vestuvėse ir Kita mote-1 
ris pasižymėjo. Paliko savo vy
rą namie, o ji su savo mylimu 
burdingieriu veselijojo. Ir apie 
šią moterį pittsburgiečiai girdi 
gana daug visokių kalbų. Gal 
ir ji laukia Cigelienės likimo.-.

Kipšas.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Nickaiis.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2;’ Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Kutų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujienų Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, IH.

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

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

Antrašas: * >
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, III.

$2.00
.. 20c

abejo- 
laimė- 
Nariai i 
knyga

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI 

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

. LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III. 

Dept. 2.

Balsuokite už kandidatą, priešingą Ku Kinį Klanui
JOHN FRANK DANIS

Divernon, Illinois

Lietuvis Socialistas Kandidatas į
Atstovus 45 Distrikto

Sangamon ir Morgan pavietų 
Rinkimai lapkričio 4 d.

-V

Dr. J. M. Chrzan
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. Res. Keystone 4130.

DR. 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 ilci. 9 vakare.

Nedeliomis nuo 10 iki 12

3333 So. Halsted St.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, Šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katariniits sto
vius. ’

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

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

Želi Clothing Co.
1$66 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

UETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 8 delną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare 
J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
• Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

MR. HERZMAN^
.—Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Carai 
„ . , . ) 3110. Naktį
Telefonai i •< Drexel 0950

( Boulevard 4136 
8410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite . Boulevard 4136 arba 
I)rexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL ’
! Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

! Moteriiku. Vyrišku ir
Vaikų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 ▼alan- 

' dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880■ —....... - ------  —z

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
. . ‘i ' - - —

'■< i i *■ .......................................
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir lilue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.-

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

k.................... . i ■„/

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
h. i .n. .w i ■ ■i.i.....ii

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8103 So. Halsted SU Chicago 

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialiu 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotriat 
Tel. Boulevard M87 
4849 So. Aehland Avė. 
Kampas 47-to« ant 2 

lubų 
1801 Blue Island Ava
PhoneRoosevel^ 202^^

. .......................... .J................................... R

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelha naujausių metodų 

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

viršaua Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Bcavdette
........ .......-___ ,
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norios dviejų didelių parti- bai pragaištinga trejetas, sakytojo norą 
jų sistemos. Kova Anglijo- ketvertas

tai niekas ne- 'partija išleido atsišaukimą 
atgal 'privi'io * tai kištis< Santikiai darbininkus, ragindama ji 
. , į tarpe samdytojų ir darbininkų;boikotuoti rinkimus, ir sakė 
JO ant.yra jų• «<prjvatinis reikalas,” ku- ką: \

1739 South Halflted Street 
Chicago, 111.

Telephone Rooseveit 8500

$8.eO 
$7.00 
$8.00 

8c

je dabar eis ne tarpe lordų kuomet Europa stovėjo ant.
partijos ir biznierių partijos, kranto suirutės. Bet dabar .ns neturi bqt mekieno varzo- 
bet tarpe konservatyvės ka- Europa jau yra įžengusi į mas, kaip kapitalistui, kuris 
pitalistų partijos ir socialis- taikos vėžes, ir naujoji An-1 samdosi darbininkus, taip ir 
tinęs darbo žmonių partijos, glijos valdžia negalės nieko darbininkui, kuris ieškii įlarbu,

Šitoks susigrupavimas po- kito daryti, kaip tiktai ^tUTnustotyU tokias
h tikos dirvoje veikiaus pa- tą susitaikymo politikų (bent, lygitljmo stygas, kokios jiems 
greitins, negu sutrukdys ga- su vakarų Europos šalimis), patinka.

Penktadienis, spalio •<!, 1924 
dvarus, namus, kraunasi dide-'pastangomis išlaikyti tą vienin

telį tikru šviėtimo keliu einan- 
aiio pašau- Čią iy' ląis^ą nuo viduramžio 

. pelėsių aukštesniąją mokyklą

ragindama juos liausius turtus, gi darbo žmo- 
rinkimus, ir sakė ve nėms nuolat perša p
\ lio” gėrybes.

Negana to,

$8.00 
4.00 
2.00
1.50

. .75

Subseription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outaide of Chicago. 
per year in Chicago. 

per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ilk — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštui

Metams.......... . ........... ...
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėųesiam ___ _
Vienam mėnesiui _ __

Chicagoje per nešiotojuei
Viena kopija ______ - —_ 3c
Savaitei  .................................18c
Mėnesiui ________ __________ 75c

I f

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams___ $7.00
Pusei metų    —v - 3.50 
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiam___________ 1.25
Vienam mėnesiui ........... .75 >

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams ..!................. $8.00
Pusei metų .................  4.00
Trims mėnesiams . .......    2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglijos rinkimuose už
vakar laimėjo konservato
riai. Paskutinės žinios, ra
šant šiuos žodžius, praneša, 
kad iš 545 vietų parlamente,1 
apie kurias patirta rezulta
tai, 359 teko konservato
riams, 137 — Darbo Parti
jai, 37 — liberalams ir 12 — 
kitoms, smulkioms grupėms. 
Viso atstovų parlamente yra 
615.

Rezultatai likusiose sep
tyniose dešimtyse rinkimų 
apygardų nedaug tegali pa
keisti bendrąją naujojo par
lamento išvaizdą. Aišku, 
kad konservatoriai turės 
absoliučią daugumą. Darbo 
Partija turės kelioms dešim
tims atstovų1 mažiaus, negu 
pereitame parlamente. Li-' 
beralų gi partija išeina iš 
šios rinkimų kovos visai su
malta, netekusi dviejų treč
dalių savo atstovų.

Dabar nebėra jokios abe
jonės, kad sekančioji Angli
jos valdžia bus konservato
rių.

Kad MacDonaldo kabine
tas neatsilaikys, buvo gali
ma numanyti. Klausimas 
ėjo tečiaus apie tai, kas ji 
pakeis — ar vienų konserva
torių valdžia, ar konservato
rių ir liberalų koalicija.

Kuomet liberalai susidė
jo su konservatoriais nu
versti MacDonaldą ir pas
kui sudarė su jais bloką rin
kimuose, jie tikėjosi tiek 
pravesti atstovų,, kad vieni 
konservatoriai negalėtų tu
rėti daugumos. Tuomet 
dviejų buržuazinių partijų 
koalicija butų buvęs neišven
giamas dalykas.

Bet liberalai apsiriko. Pa* 
kišę- koją Darbo 
valdžiai; jie patys 
vo aršiaus, negu ji.

lutiną ! socializmo pergalę kurią pradėjo MacDonal- 
Anglijoje. Anglijos sočia- das.
listai bent nieko taip negei
dė, kaip pasiliuosavimp nuo 
liberalinių “talkininkų”, ku* 
rie vieną dieną remia darbia 
ninkus, kitą dieną darbinin
kų išnaudotojus. PASAKORIUS

Kun. B. Butnšas ‘ “Drauge”Antras svarbus dalykas, 
kurį iškėlė aikštėn šie rinki- raž<>» “Naujienos 
___ ________________________.♦ a i- __ . ........

kad kuliigija Mariampolės Realę gimnaziją, 
drauge su visokiais ^ pataikūnais | ’ Bet žodžių, protestų negana, 
užėmusi aukštąsias valstybinio,reikia darbu visa paremti ir į- 
vairo vieiąšj prisirankiojo dva- ’ T ----- — -—■
rų . centrų, prisisteigė fabrikų, 

'kuriuose besmaugdami darbo 
žmones kraunasi aukso kalnus, 
ėmėsi šmugeliuoti visu kas tik 
duoda pelno, dar pradėjo žiau
riai ir negailestingai persekioti 
bei kankinti visa ką randa savo 
šmugelio kelyje pasipriešinan
čio, visa tai kas nenori lenkti 
sprando prieš juoduosius Romos 
vergus — Lietuvos kunigiją, 
bet dažnokai kelia viešumon tų 
klerikalų darbus bei darbelius.

,Gi didžiausius savo priešinin
kus klerikalizmo apaštalai ma
to bekovojančiuos-e už savo kla- 
siniug reikalus Lietuvos darbi
ninkuose, savo teises ginančiuo
se, tikrai pažangiuosiuose moky
tojuose ir, jų jaunesniuosiuose 
drauguose, pažangiojoje bei so
cialistinėje moksleivijoje.

Lietuvos darbininkijos pilni 
kalėjimai. Sėdi po kelis mėne
sius ir net metus, kol susilaukia 
teismo, kuris dažnokai kaltina
muosius išteisina. Arba jeigu 
vargšas klebonui neįtiko, jo gas- 
padinei tinkamai nenusilenkė, 
na ir sveiks dingęs...

Bet bjauriausia elgiasi kleri
kalai švietimo dirvoje. Moks
leivija be mažiausią, Ceremoni
jų mėtoma iš gimnazijų (Tol-1 
šiai, Mariampoiė, Vilkaviškis ir 
kitur), sodinamą kalėjimuose ir 
viešai bažnyčiose iškeikiama. 
Mokytojai nemažiau už moks
leivius terorizuojami. Veikles
nieji be mažiausios kaltės at
statomi iš vietų be galimybės 
užimti kitas valstybinio ar vi
suomenių aparato vietas. Daž
nokai sulaikoma alga ir ištisos 
mokytojų šeimos paliekamos 
žiauriam, likimui... Dar daugiau. 
Mokytojai dėl pažiūrų, o ne dėl 
pedagoginių motyvų švietimo 
Mihisterijos netvirtinami. Pa
vyzdžiui Dr. Jona^ šliupas ne- 
tyjrtinanias Kėdainių Mok. Se
minarijos higienos mokytojui^, 
Dr. Juzė Butkus — Ukmergės 
gimnaz. mokytojum, Dr. Vei- 
neikis — Palangos Vidurinio
sios gimnaz. dėl “diplomo senu
mo,” Dr. Jonas Kairukštis — 
Tauragės suaugusių gimnaz. ve
dėju ir tt. ir tt.

Tai vis “nuopelnai” musų 
krašto klerikalizmo vykintojų_
kunigijos ir jų aklųjų sėbrų. 
Bet užvis didžiausio akiplėšiš
kumo dabartiniai Lietuvos val
dovai pasiekė '“betvarkydami” 
Mariampolės Realę Gimnaziją. 
Per ilgus metus turėdami šv. 
Ministeriją, savo rankose, nuo
latos puldinėjo Realės mokyto
jus, moksleivius, tvarką ir tt. 
Mat, jiems nepatiko, kam ten 
uuhlėjami visapusiai išsilavinę 
piliečiai, kam moksleiviams lei
džiama kuoplačiausia iniciatyva 
susišelpimo bei mokyklos gyve
nimo reikaluose.

Nepatiko klerikalams, kam iš 
M. Realės Gimnazijos išeina 
daug geresni valdininkai nei ki
tų kunigais aprūpintų gimnazi
jų. Na jie ir sumanė žūt būt 
atsikratyti negeistinos mokslo 
bei švietimo įstaigos.

Iš karto nedrįso visiškai‘užda
ryti pasiūlė savo “globą.” O 
ką tai reiškia?, ~ 
rium pastatyti kunigą geres
niuosius mokytojus išeidinėti, 
moksleiviuose įvesti “dinusmę” 
ir sistematingą šhipaviiną, žo
džiu, paversti taip rimtą švieti
mo įstaigą dar vienu “krikščio
nišku” kromeliu, kursai gamin
tų paklusnius “Dievui ir tėvy
nei vaikėzus, be kokio susipra
timo, be, kokios platesnės nuo
vokos, koki išeina iš “žiburio”, 
bei “Saulės” gimnazijų, žino
ma, Realės gimnazijos laikyto
jai su tokia “globa” nesutiko, 
najr buvo jiems atimta keletas 

(dešimčių tūkstančių metinės

Kuo gi Realės laikytojai at
rakę i šį šv. Ministerijos žygį, 

i Ugi griežčiausiu protestu bei 
1 kreipimuos! i pažangiąją visuo- 

neužilgio prieš prezidento rin- gaus sąžinės turgavietę užgro- nien'r tenusilenkti klerikališkai 
komunistų bę savo žinion apsaulinę valdžią, PDespaudai, bet savo galia savo

šita biznio arba sutarties lak- 
vė buvo svarbiausia idėja, kurią 
vadovavosi buržuazijos moksli
ninkai ir buržuaziniai politikai. 
Bet pirmoje pusėje 19-o šimt
mečio Anglijos darbininkai ėmė

' ! i“Komunistų Partija stoja1 
už masinį ginkluotą darbinin
kų veikimą atviram ginkluo- f 
tam sukibime ir pilietiniame Į 
kare, kaipo už vienintelę prie-Į 
nionę darbininkams užkariau
ti politinę galią.” 1

jokių balsavimų, jo
kio dalyvavimo kongrese arba 
legislaturose, jokių pastangų 
pravesti naudingus darbinin
kams įstatymus, o vien tiktai— 
ginkluota kova!

jai priešintis. Jie pastebėjo, Na, ar ne aišku, kad šitoks 
Ikad darbininkas, neva laisvai komunistų nusistatymas yra vi- 
tardamasis su kapitalistu, visuo- sai nesutaikomas su tuo, ką

mai, tai griežtas Anglijos 
žmonių nusistatymas prieš 
Rusijos bolševikus.

Mūsiškiai bolševikų če- 
batlaižiai nuolatos 'pasako
davo, kad Anglijos liaudis) 
esanti be galo palanki Mask
vai. Tik tos liaudies sipria- 
mas, girdi, “geltonasis” 
MacDonaldas pripažinęs so
vietus ir atsisakęs nuo per
sekiojimo komunistų laik 
raščio redaktoriaus. Vie- išsispecializavęs 
nok pasirodo, jogei konser- šitaip apgaudinėti žmones.

. . ,, ’. X ± • . Į Tas, ka Bumšas vadina “pa-
rl mm‘i mini n 4-im t-v* * 1 c « • • •

plavomis”, buvo vieno vilniečio 
laiškas. Musų skaitytojai žiną, 
kad mes įdėjome dviejų ViU 
niaus veikėjų laiškus: viename 
jų Vilniaus Lietuvių Komitetas

“papylė paplavų ant Vilniaus 
Lietuvių Komiteto, kurio pir
mininkas ir atsakomingi ve
dėjai yra jų pačių, nekatali
kiški žmonės. ‘N-nos’ savo 
editoriale prisipažino, kad 
toms paplavoms jos neturėjo 
užtektino pamato. Padare 
taip, nes savo smunkančio 
laikraščio bizniui pataisyti 
reikia ieškoti sensacijų, ar tai 
butų bažnyčia, ar Vilniaus 
kentėtojai.”

r . . •

Tik melavime ir veidmainy- 
kunigas

skelbė Marksas ir Pirmasis In
ternacionalas? Ta, La Pirmasis 
Internacionalas statė, kaipo 
pavyzdį, viso pasaulio darbinin
kams, būtent kovą už įstatymus, 
pagerinančius darbininkų būvį, 
tai komunistai atmetė ir pą- 
t merkė. O tą, ką stambiausie
ji Internacionalo vadai su Mark
su priešakyje niekino, būtent 
ginkluotus ..sąmokslus valdžių 
nuvertimui, tai komunistai pri
ėmė, kaipo vienintėlę priemonę 
darbininkų išliuosavimui.

Vienok komunistų agitatoriai

vatoriai daugiausia tuo ir 
sukėlė balsuotojų minias 
prieš MacDonaldo valdžią, 
kad jie įkalbėjo joms, jogei 

iMacDonaldas perdaug pa-- - . 
taikaująs Maskvai F • • " yra antrame kritlkuo'

Trečiadlenio balsavimai sgs pasakė, kad jai yra sunku 
užmušė visas Rusijos bolše- spręsti, kurio tų dviejų vilniečių 
vikų viltis gauti paskolą An- nuomonė yra teisingesnė, ir ji 
glijoje arba bent, po diplo-' ragino pažangiuosius Vilniaus 
matinių santykiu priedan- velkeiu^ ta!p

.. J ant vietos, kad Amerikos lietu
vei, gauti progą skleisti savo vįains butų lengvinus remti jų 
propagandą Anglijos terito- darbą.
rijoje. Pasak Bumšo, tai esąs “šmei-

--------------------------- ’žimas”. O iš tiesų, tai šmeiži- 
Šis smūgis yra pilnai bol- 1<as yra jis pats- 

ševikų užpelnytas. Ažuot; 
rėmę Darbo Partijos val
džią, kuri parodė jiems tiek 
daug nuolaidumo, jie, kaip w ...... . ...... ........ .
šunes, lojo ją ir kandžiojo kurie dar tiki, kad dabartiniai 
iš pasalų.

Mes manome, kad ir Ang-’’pjjęrenyl|)ąie gį jįe yra aršiausi 
lijos darbiečiai darė stambią to mokslo priešai.
klaidą, dėdami tiek daug! Dve j etas dienų atgal “Nau- 
svarbos ant susiartinimo su J^enose buvo paskelbtas Socia- 
, , .. .. v . - .listinio Darbininkų Internacio-dabartine Rusija. Yra tus- . . .v . . , . ,.................. . ,. nalo atsisaukimas, kuriame tarp 

Cias įsivaizd5vimas manyti, kitko yra cituojama ši ištrauka 
kad prekyba su sovietais ga-1 
linti pakelti Anglijos pramo; 
nę. Vokiečiai juk senai yra 
padarę prekybos sutartį su 
Rusija, bet iki šiol jie nema
to iš jos jokios naudos.

Anglijos darbininkuose 
tečiaus ta klaidinga iliuzija 
buvo labai prasiplatinusi, ir 
dėlto radikaliai josios ele* 
mentai taip karštai troško 
susitarimo su Rusija. Reik-' 
šmingas yra tas faktas, kad, resnes darbo sąlygas, 
vienintelis Anglijos darbi
ninkų dienraštis, “Daily He- 
rald”, ilgą laiką savo pakrai
pa buvo artimas komunis
tams. Gal tiktai dabar jisai 
išsigydys nuo tos ligos.

KOMUNISTAI — MARKSISTI
NIO SOCIALIZMO PRIEŠAI

Yra neapšviestų darbininkų,

bolševikiški komunistai tai tik
ri Markso mokslo pasekėjai.

met prakišo, nes darbininką ba
das priverčia priimti tokias są
lygas, kokias jam pasiūlo kapi
talistas. Darbininkas yra-Cko- 
nciminiai silpnesnis, palyginant 
su kapitalistu,' todėl jisai turi 
ieškoti kame nors pagelbos, jei
gu jisai nenori, kad kapitalis
tas j j nuskriaustų. Darbinin
ko pagelbn gali būti arba orga
nizacijoje, kuri gina darbininkų 
reikalus, arba valstybėje.

Darbininkų simipatizatoriab 
toliaus ėmė nurodinėti, kad į 
darbininką reikia žiūrėti ne tik
tai kaipo į daiktą, kurį panau- nesidrovėjo pasakoti darbinin- 
doja kapitalistai savo pelnų da- kąms, kad tas jų komulnizmas 
rymui, bet ir kaipo į visuome- tai gryniausias Markso mokslas- 

aitą begėdišką melą jie ir šian
die dar tebeskelbia? .,

Tiesa,< šiandie komunistai; jau 
nęva yra pakeitę ■ savo ftoųtą,. 
Ketveri mętai jie boikotavo pre
zidento- rinkimus, o šiemet jie 
pirtys stato savo kandidatą į 
prezidehfuš. Bet tai yra tiktai 
mėginimas prisiplakti prie mi
nių, kurios nenori girdėt apie 
ginkluotus sukilimui ir pilieti
nius karus. Tai yra tiktai mas- 
ka, kurią jie užsidėjo, kad galė- 
juslengviaus apmulkinti leng
vatikius darbininkus.

Jeigu komunistai butų 
ningi žmonės, o ne mekleriai, tai 
jie viešai atsižadėtų tų anti-so- 
cialistimų principų, kuriuos jie 
anąmet įraše į savo programą ir 
kuriuos skelbė minioms.

Jeigu ketveri metai atgal bu- 
Vo “išdavystė” dalyvauti prezi
dento rinkimuose, tai kodėl jie 
šiandie juose dalyvauja? Jei
gu jau netiki, kad Amerikos 
darbininkai turi rengtis prie 
ginkluoto sukilimo, tai kodėl jie 
neatšaukia tos savo kvailos 
“idėjos?”

Matome, da ir dabar komunis
tams rupi ne kova už darbinin
kų būvio pagerinimą, 
ginkluotas sukilimas, 
lyra ' rhąrksistinio ; 
priešai.

Partijos 
pargriu-

sutriuš-Liberalų partijos 
kinimas yra svarbiausias 
šių rinkimų rezultatas. Visi 
Anglijos politikos žinovai 
dabar reiškia nuomonę, kad 
liberalizmas, kaipo spren
džiamoji jėga Anglijos poli
tikoje, po šitų rinkimų iš
nyks. Anglija grįžta prie se-

Iš Pirmojo Internacionalo štai 
giamojo pranešimo (adreso):

“Dešimties valandų įstaty
mas Anglijoje buvo ne tiktai 
didelįs praktiškas laimėjimas, 
bet ir principo pergalė.”
Tas įstatymas buvo didelis 

praktiškas laimėjimas deltog 
kad jisai apsaugojo nuo perdi- 
delio uftiaudojimp dirbtuvėse 
silpnesniuosius darbininkų kla
sės narius, kurie neįstengia pa- 

'gelba organizacijos iškovoti ge-

I Pradžioje dešimties valandų į- 
statymas gynė) tiktai nepilna
mečius darbininkus ir moteris. 
Bet kuomet šie, silpnesnieji 
darbininkai buvo jau šiek-tiek 
apsaugoti, tai pasidarė leng- 
viaus kovoti už sutrumpinimą 
darbo Valandų ir už didesnes 
algas ir suaugusiems darbinin
kams. žodžiu, ačiū tam įstaty
mui, pasitaisė visos darbininkų, 
klases padėtis Anglijoje.

Vienok, kaip sako fPijrmojo 
— gavo skaudžiausius internacionalo pranešimas, tas 

dešimties valandų darbo dienos 
įstatymas buvo kartu ir princi
po pergalė. Kokio principo?

nes narį. Kapitalistui gali būt 
labai malonu, kad darbininkai, 
sunkiai dirbdami, krauja jam 
didėlius pelnus, bet ar yra gera 
visuomenei,, kuomet darbinin
kai pirma laiko .sunaikina savo 
sveikatą arba kuomet jisai, gau
damas žemą atlyginimą už dar
bą, neįstengia tinkamai aprū
pinti savo šeimyną ?

Kai šitos imntys praplito tar
pe Anglijos darbininkų, tai jie 
pradėjo kovot už darbo dienos 
sutrumpinimą įstatymo keliu. 
Tą kovą jie laimėjo, ir šitą lai
mėjimą Pirmasis Internaciona
las visai teisingai vadina “prin
cipo pergale.” Darbininkiškas 
principas, iš tiesų, paėmė viršų 
ant kapitalistiško principo.

Tą Pirnipjd ' Internacionalo 
pranešimą parašė Karolis Mark
sas.

Na, o kaip žiuri komunistai į 
tokios - rųšies įstatymus, kurie 
apsaugoja darbininkus nuo per 
didelio išnaudojimo dirbtuvėse?

Jie žiuri į tai, kaipo į “darbi
ninkų mulkinimą.” Visus įsta
tyminius pagerinimus (refor
mas), kartu ir tuos, kurie tiesio
giniai liečia darbininkų būvį, ko
munistai su panieka vadina 
“kapitalizmo lopymu.“ Kova 
už tuos pagerinimus, pasak jų, 
yra “revoliucijos išdavimas,” 
“geltonųjų social-buržujų” ir 
“oportunistų” darbas.

Kuomet 1919 mietais pradėjo 
Amerikos socialistų organizaci
jose rastis komunistai ir tverti 
savo vadinamąjį ‘kairųjį spar
ną” (left wing), tai pirmutinis 
jų pareiškimas buvo toks, kad 
socialistai neprivalą kovoti už 
jokias reformas; kas elgsis prie
šingai, tas turi birt išmestas iš 
partijos, v .

Amerikos “kairiasparniams” 
vis smarkiau šūkaujant prieš 
reformas ir keikiant reformų 
šalininkus “oportunistais,” “gel
tonaisiais,” “socialburžujais,” 
“revoliucijos išdavikais” ir t. t., 
Socialistų Partija, pagalios iš
braukė juos. Tuomet tas “kai
rysis sparnas” susiorganizavo į 
komunistų partiją (beje, ne i 
vieną, bet į keletą).

Ką gi komunistai siūlė vieto
je kovos už darbininkų būvio pa
gerinimą įstatymų keliu?

programe, 
parašytam 1919 metais, įkaito
me:

“Kairiasparnių

saži-

, o tiktai 
Todėl jie 

socializmo

Amerikos lietuviai, darbo 
žmonės

Lietuvos socialistinės studenti
jos žodis dėl Mariampolės Rea

lės Gimnazijos. •

Taigi dvi partijos, kurios 
daugiausia stengėsi pakenk
ti Anglijos darbininkių val
džiai, — liberalai ir bolševi-’ 
kai
smūgius.

Nukentėjo ir Darbo Par- pcrgalJ 
tija, pasinaudojo gi konser- Darbininkiško! 
vatoriai.
jimas gali laikinai pakenkti 
prasidėjusiam visoje Euro
poje demokratinių jėgų^ 
augimui, bet visai sustabdyti 
jį jisai negali.

Atžagareivių valdžia An
glijoje butų galėjusi būt la- W

Pastarųjų laimė-Į Kapitalistinis principas yra 
toks; kas pasisamdė darbinin
ką, tąs turi teisę stengtis' iš jo 
išspausti tiek naudos, kiek tik
tai galima. Samdytojas (“darb- 
davis ”) nori, kad jo darbinin
kai dirbtų juo ilgiausias, valan
das už juo mažiausią* atlygini- 

Jeigu darbininkai pildo tą

“Partija turi stoti ir vesti 
propagandą bei agitaciją iš
imtinai už kapitalizmo nuver
timą ir socializmo įsteigimą 
per pijoletarjato diktatūrą.”

' . kovo’ą už!būvio■ pago
^vadinasi, revoliucija. 

Kokiu gi budu komunistai'ma
nė tą revoliuciją įvykinti?

Spalių mėnesyje 1920 metais,

kimus, Amerikos

Mes Lietuvos socialistinė stu
dentija, susiorganizavusi Liet. 
Universiteto Studentų Socialis
tų Draugijoj, puikiai supranta
me kaip Jųs,‘ Amerikos Lietu
viai, gyvai sekate Lietuvos gy
venimą. Žinome, kaip džiaugia
tės visais darbo Lietuvos laimė
jimais, didžiuojatės išgirdę savo 
gimtinio krašto pirmyneigą, ku
ria tįsia ant savo pečių visų už
mirštoji liaudis ir jai atsidavu
sioj i, tikrai progresyvė inteli

gentija,. bet puikiai nujaučiame 
ir tą didį Jūsų — dajbo žmonių 
pasipiktinimą ir pasmerkimą 
visa to, kas trukdo musų kraš
to žengimą pirmyn, kas savo su
teptomis rankomis drįsta palie
pti visa kas šventa, visa kas pra
kilnu atsipalaidavusiam nuo 
prietarų žmogui ir tikrai lais
vam Amerikos lietuviui.

Šiandie Jūsų, amerikiečiui, a- 
kys nukreiptos į besiplėtojantį, , , c -------
Lieuvoj ,klerikalizmą,?!,tą stom- va sU'bes skiriamos jlašalpos. 
'ką, kuris grobia į savo smailius ^ll<> l’‘ l,,:i" • ;
nagus visą musų krašto gyveni
mą. Kunigai apleidę, panieki
nę ir pavertę bažnyčias į žrmo-

vainos Lietuvos pažangiosios 
visuomenės organizacijos ėmėsi 
Realei gimnazijai ruošti vaka
rus,. rinkliavas, skirti procentą 
iš savo nuolatinių pajamų, kal
binti kitus tuo keliu/ėiti ir tt.

Neatsiliko ir ’soci'alištine stu
dentija, nes puikiai suprato rei
kalo svarbą, taipogi suprato, 
kad šiuo smurtu “krikščionys” 
bando savo jėgas, savo apetitus 
ir čia nusileidus, jie griebsis 
naujų žygių ir darbo Lietuvos 
gyvenimas virs viduramžio in
kvizicijos laikų gyvenimu.

L. U-to Stud. Socialistų Drau
gija tarus griežtą protesto žodį 
strveriasi organizuoti Mar. Re
alei gimnazijai rinkliavą Kau
ne ir provincijoje, statyti planų 
ruošimui vakarą, viešųjų pa
skaitų ir kitokių pramogų, kad 
tik suradus kiek daugiau lėšų 
Realei Girrįnazijai. 
prantama Realės 
reikalai Lietuvoje.

Liet. U-to Stud.
Draugija, kurios žymią narių 
dalį sudaro Mari ampulės Realės 
gimnazijos auklėtiniai, tiki kad 
ir Amerikos šviesesnieji žmonės 
puikiai, supras gimnazijos rei
kalus, dar gyviau ir su didesniu 
Įnirtimu pasmerks tą dabarti

nių Lietuvos šeimininkų-kleri- 
kal’ų žygį ir žodžiu bei darbu 
gelbės kovoti su tamsybių apaš-* 
talais.

šiandien Mariampolės Reale 
gimnazija, kaipo žymiausia au
ka klerikalų priespaudos itin 
reikalinga pagalbos. Atėmus 
gimnazijai pašalpos sudarė mo
kytojams nepakenčiamas pra
gyvenimo sąlygas, taipogi senai 
pradėtas namų statymas ir ga
ni* lėtai eina pirmyn. Reikalin
ga žūt būt gelbėti Realinei gim
nazijai. Tatai supranta ir tvir
tina Realės gimnazijos mokyto- 
jai su laikytojais (Lietuvos Mo
kytojų Prof. Sąjunga), tatai 
privalo suprasti kiekvienas 
progresyvus žmogus, kaip šioje 
taip ir anoje Atlanto vandenyno 
pusėje. Tad j darbą laisvę ir 
šviesą mylintįs žmonės! į ko
vą su klerikalizmo bei vergijos 
nešėjais už tikrai gražią ir žmo
nišką darbo Lietuvos ateitį.

Lietuvos Universiteto Stu
dentų Socialistų Draugijos var
du:

Taip su- 
ginmazijos

Socialistų

Valdyba:
Pirm. S. Kuzminskas,

Sekret. Baltrušaitis, 
Valdybos nariai:

L. Šmulkštys,
P. Čepėnas.

(Antspauda).
Kaunas,
1921 m., spalių m. i d.

LAPKRIČIO ŠVENTĖS

Lapkričio mėnesi* turi dvi 
šventes — Rinkimų dieną lap
kričio 4 ir Dėkavonės dieną lap-

Ugi direkto- J^ont.

kričio 27 d.
įlinkimų Diena yra legališka 

šventė kiekvienoje valstijoje ir 
teritorijoj, apart Alaskos, Dis- 
triet of Columbia, Hawaii, Illi
nois, Massachusetts, Mississippi, 
Ohio„ Philippine lslands ir Ver- 

lllinois valstijoj yra le
gališka šventė Chicagoj, Spring- 
field’c East St. Louis, Galesbur- 
g’e, Danvile, Cairo ir Rockfor- 
d e. Ohio valstijoj tik pusdieni- 
nė šventė. Maine valstijoj le
gališka šventė teismams, kurie 
ir uždaryti per valstijos linki
mų dieną (dvimetinis, antras 
pirmadienis rugsėjo mėn.).

Dėkavonės Diena (paskutinis 
ketvirtadienis lapkrityje) yra 
legališka šventė kiekvienoj vals
tijoje ir teritorijoje, apart Utah, 
kurioj valstijoj ■ apvaikštinėta, 
bet nesiranda Įstatų knygoje.

Z ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PANAMOJ.

1 ANA.MA, sj>ali<) 28. ■ šian
die čia buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Žalos betgi jokios 
nepadaryta.
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Algis.

Nesuprantu 
ir Tiek...

“L 2”J Yra pasaulyj© daly
kų, kurių jokiu budu nesu
prantu, nors mane kai kurie 
vadina aukštos erudicijos ir 
inteligentingu žmogumi.

Viena panele man net prasi; 
tarė, kad ji be galo nustebin
ta, kodėl aš, prie visų savu ge
rų ypatybių, nesu miegamųjų 
vagonų konduktoriumi. Tiesa, 
panelė tai pasakius šiek tiek 
nukaito, bet v ištik pasakė.

O aš ir to nesupratau. Pasi
taiko, juk, dalykas aiškus, 
kaip policininko kumštis 
pasižiūri, pagalvoji ir nieko 
nesupratęs — meti galvoti.

Pavyzdžiui, aš jokiu budu 
nesuprantu, kas tai yra diplo
matija.

Dėdė Makaras sako, kad ša
lies politinė gerovė priklauso 
nuo jos diplomatų. Čia tai ir 
įstrigo man keista mintis: kiek
vienas ūkininkas prieš sėjant 
javus, dirvų įtręšia mėšlu. Ir 
jei lokio .ūkininko paklausi, 
kam jis tai daro, jis atsako:

- Mat, brolyti, ūkio gerovė 
priklauso nuo gero dirvos įtrę- 
šimo.. .

Pamaniau ir susigėdau. Ne
jau frakuotas ponas, kuris vie
nu matu išgeria bonkų šam
pano, nevažiuoja Į stotį auto- 
mobiliumi, ioka .fokstrotą ne
blogiau, kaip Baltruvienės ožys 
per tvorų, — galėtų būti musų 
šalies dirvos... Baisu ir pama
nyti.

Trąšos juk automobiliais ne
važinėja, joms atskirų salon- 
vagonų niekas nesuteikia, 
diplomatai...

Nieko nesuprantu.
Nuo vakar vakaro 

mįsle pasidarė tiesiog 
neįspėjiamu sfinksu,
vau tris syk iki žiaunų išsižio- 
vavęs, kai virtuvėje’kažkas su
šnabždėjo.

Kas ten?
Per duris įlindo smaili nosy

tė ir sucypė:
Ar tamsta mane šaukei?
A, tai tu Petru te.

(ialas žino, kas pasidarė.
Nei nepajutau, kaip ta pati 

Petrutė sėdėjo ties mano lo
va ir mudu, žinoma, kalbėjo- 
vos.

-Tai, sakai, tau nusibodo 
bulves skusti?

Kad tamsta žinotum, kaip 
nubodo! Musų ponai vien bul
vėmis ir minta.

O

maža 
amžiais 

.Jau bil-

Laikas, bra, ir apie, 
kant.. .

—Vesti manai, a? Che-che... 
Pamėgink, broleli...

-Matai, dėdule, gyvenime 
tenka susidurti su visa eile ne
aiškių klausimų.

Gyveni sau žmogus, o čia— 
šmakšt tau... Nesupranti, ir 
gana. Tarp kitų gana rimtų 
gyvenimo problemų aš labai 
susijdcmavau diplomatija. Pa
sakyk tamsta man, kas tai per 
paukščiai?

—Chm... Kaip Čia tau pasa
kius.. .

Ar gali būti Baltrus dip
lomatu ir tuo pačiu metu — 
vežiku?

Žmogaus genijus pasisako 
visame. Vežike gali būti dau
giau talento, nei visus musų, 
taip sakant, na... politikierius 
į krūvą sudėjus.

—Na, o diplomatijos funk
cijos?

Matai, aš tau jau pereitą 
sykį, rodos, šiek tiek sakiau, 
kad nuo diplomatijos...

-...Priklauso krašto gero
vė, — užbaigiau aš. Aha, da
bar suprantu. 50 metų mergi
ną, kuri nustojo visų perspek
tyvų ir kuri, susidėjusių aplin
kybių dėliai, negali vystyti pro
dukcijos to paties krašto ge
rovei — aplanko 20 metų vai
kinas ir sako, kad ji karalai
tė... Žinoma, nuo to titulo 
merginos produktyvumas nei 
kiek neugėja, bet po to seka... 
Ir štai, šalis įsigyja pasijudi
nantį turtą.

Per siaura, bra, sąvoka, 
šalies gerovė priklauso ne nuo 
senų merginų produktyvumo 
ir vaikinas nėra diplomatas...

Na, tai .kur gi čia diploma
tija guli pasitarnauti?

—-Palątik, aš tau pasakysiu 
konkrečiai. O t, dvi šalys peša
si dėl kurio nors teritorijos 
kąsnelio.

Kąsnelis vienai ir kitai bran
gus.

Ir štai važiuoja vienos šalies 
diplomatai ir sako: ‘Wan šis 
kraštas .reikalingas, aš be jo 
negaliu gyventi- duokš man

O

kų, jei aš tave vesčiau...
- Kų čia tamsta, ponaiti, 

kalbi. Imsi, mat, ir vesi pras
čiokę. . .

Na, o jei aš tave myliu?
-Imsi, mat, ir mylėsi... kur

pius Jonas pasakojo, kad mei
lės pasaulyje nėra. Yra, sako, 
toks karštis, tai jis ir šutina.

Aš nustebau, kad musų Bei
rute turi pokalbius su kurpiais 
tokiomis rimtomis temomis ir 
tas mane paskatino toliau tei
rautis.

-Ne, brol, yra meilė, 
prantl, jei tu dabar vietoj 
rutės, atrodai man.. . na, 
ratai te.

Imsiu/ mat, ir atrodysiu...
—Atrodai, Petru t. Vat ant 

šitų kaselių aukso karūna dex

Su- 
Pet- 
ka-

Buvau besileidžiąs *j poezijų, 
lik Petrulė tarsi ledų po nuga
ra, pabruko:

—Tamsta, ponaiti, tikras 
plonintas....

Ką, aš diplomatas?!
Taip. Vežikas Baltrus 

giai taip pat šneka, tai jį viso 
kiemo diplomatu vadina.

Aš su vežiku Baltrum jokio 
noro neturėjau- susiremti < dip
lomatijos keliu dėl tokios • teri
torijos ir staiga pajutau, kad 
man pokalbio 
išsemta.

Prie pirmos 
dėdę Markarų

—Na, dėdulė, mokyk gyven
ti. Matai, ir ūsas jau rodosi.

di.

teina su Pet ru te

progos susitikęs 
ir tariau:

OĮ.
............

Lumbago

Garsinkite Naujienose

a. ...
’'U

tijos klausimų.
Norėdamas sužinoti, an Mar

ce užtektinai fitisimanoj kalba
muoju klausimu — pasiteira
vau:

Vf* ' 'L.

Ėst. 1895

Blvd. 
vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriau#iai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Cbicago, UI.
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taip sa- ir įvyko, ememe tištf dlptofrtą-

* • ' .

Ar žinai, Marcele, norė
čiau sužinoti, į kodėl daugeMs 
diplomatų nešioja eilinderiua?

Ot, durnas. Ir nežino. Na
gi, na taip diplomatinio pokal
bio mėtų dvi prieštaraujančios 
šalys kai susipyksta ir stipres
nis raumenimis silpnąjį kad 
pasiunčia iš antro aukšto že- 
myn — tik ačiū cilinderiui lie
ka galva sveika.

Kietas, mat, padaras. ..
—A, — pamaniau, — su 

Marce kitos kalbos. Ir nuta
riau toliau teirautis.

Na, o kų diplomatai vei
kia?

Kų gi veiks? Į konferenci
jas važinėja. _*

O kų iš ten grįžę daro?
—Kiną į pirtį. Manai, maža 

prakaito tenai.
j—O teritorijų klausimais

besikalbant?... H
i 1 Išrasi, o kai nesusidera — 

pešasi.

—THidofMtai? •' '
—iHetai. DAžnlAusia valsty

bės. Kftreiviai.
—Sakyk... .■ ’ ,j'
—Matai, diplomatas,. tai, ne* 

lyginaftt bernas.
- Vaje—e—e!...
—Vai, kad tu nutartum Jo

nų apvogti, o pasiųstum berilų 
pas tų patį Jonų, siūlydamas, 
kad jis taikiu būdu atiduotų 
tau paskutinę t lašinių pa^tį h’ 
visas bulves, žinoma, Jonas 
bulvių nei lašinių neduos, dėl
to, kad kiaulę penėjo jis pat
sai sau, o ir bulves >odino ne 
tau. Tuomet bernas grįžta ir 
pasako, kad Jonas bulvių ne
duoda. Tai tu vėl jį siunti pas 
Jonų pasakyti, kad Jonas ryt 
vakare gaus ffiio tavęs į snukį. 
Tai atlikęs, bernas grįžta ir 
guli, koliai tu su Jonu taškai- 
si antausius.

Dabar tai aš visai apšvies
tas žmogus. Mat kų reiškia 
konkretus paaiškinimas!

— Tavo Pareiga Jais Rūpintis. 1
Maži kūdikiai negali niekuomi sau< pagelbsti i itiidmet jų Vidu

riai užkietėja,. jie nežino kda jiems, kepkia. Tai yra • reikalą* jus, 
motinos! Priaiurtkit juos rūpestingai. Pridabękit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dieną.' Ir jei apsireikStų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Ba/nbino—-Kūdikių Geriausi Drauge. 
Kūdikiai mėgsta j j. Jie ąet pfalo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekosę ar tiesiai iš laboratorijos.

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provbs Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastls vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

muzikaliai instrumentai
daikte!

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

Prašalinkit jį tuojau
Skausmai prasideda labai pa
mažu — apsireiškia sustyrimas 
— pražūna kaip tik vartosit 
Sloan’s. Nereikia trinti. Pats 
linimntas atsiunčia šviežų krau
ją Į skaudamą vietą. Labai 
greit jus busit liuesas nuo skau
smų. Pas visus4 ’aptiekorius — 
35 centai.

Sloan’s Įiniment
— Prašalina skausriią!

Vyrų Vilnoniai Siutai 

1Q95 
Į ^^^■Olselio iš- 

dirbystej
Yra orderiai kenseliuoti vartotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus ir gražus modeliai, vvorsteds, ser
gės, tweeds ir t.t. Vilnoniai, Ulster ir’ 
Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
anksti.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio išdirbystę

W.D.Rmith&Co.
flHOUSALE TAILORS

Smith Bldg.
833-835 W. Jarkson

Atkąra ser. ir subatos

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias . klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10’iki 8 v.. Ned. 10 iki 1 p. p* 

1545 West 47th St. 
Phone Boulevard 7589

ir užtat jam nieko nebū
va?

Kam?
Nagi tam, kas atvažiavo ir 

sako: “duok.”
Nieko, šampano išsigeria, 

po porų cviBelkliopsų suvalgo 
ir tiek.

-Aha! Dabar suprantu. 
Reiškia, pavyzdžiui, aš ateinu 
pas Antaną ir sakau tam: “man 
tavo žmona reikalinga, aš be 
jos negaliu gyventi —, duokš 
man ją.” Tai jis pavaišins šam
panu, cvibelkliopsais ir žmoną 
dar pridės?

Ne, bra. Antanas paims 
tau už apikaklės, pasispiaus 
delną iY sumuš visą tavo snukį 
iki pagrindų.

Nagi, už ką? *
Žinoma, mat, toksai leng

vai įsigyjamas daiktas, užtat iš 
Antano nėra ką prašyti. Paga
liau, patsai principai, tiesa, ne
lemtas,, nuo senai įsišaknijęs, 
kad žmonos perleidžiamos • ki
tam bendru susitarimu būti ne-

—O teritorijos?
—Teritorijos taip pat. Bet 

jas iškovoja ginklo ar diplo
matijos keliu.

—Ir aš žmonų galėčiau gink
lo keliu iškovoti.

-Na, tai tave j cypę paso
dintų. O pagaliau, eik tu sti 
savo primityviu samprotavimu 
po velnių ir j akis su tokiais 
rimtais klausimais daugiau man 
nelysk.

Tai buvo paskutine spren
džiamoji fraze iš dėdės Makaro 
lupų, kurios aš taip pat nesu
prantu ir po kuriai jis spiovęs 
dideliu kąsniu į kampų — nu
ėjo sau.

Taip aš ir nesupratau, kas 
tai yra diplomatija, kokia jos 
misija musų ašarų pakalnėje 
tuo metu, kaip po diplomatinių 
pokalbių eina galutinas klausi
mo rišimas ginklu.

'l ik ačiū Marcei, dabar ėmiau 
kąž kaip rukuolai susivokti.

Tų pat diena, kai mes pasky- 
rėme pasimatymų Laisvės Alė
joje, kuris punktualiai 8 vai.

Tai yra muzikalis instrumentas kurto jus norite, čia 
yra benas, arba orkestrą, arba tikras žmogaus balsas. 
Victrola reprodukuoja visą muziką taip gerai, kad tai 
yra vienatinis instrumentas išrinktas didžiausių artistų, 
kuris atneš muziką j jūsų namus. •

Pamatykite įvairius stylius Victroių nuo1 $125' ir augs- 
čiau, krautuvėse kur pardavinėja Victrolas ir išdirbinius 
ir išgirskite ją. /

77660

77652

77670

z

..i .l,y,lia
Blaivybes Apaštalas
Du Sunu J. Vaičkus—J. Dikinis 

«
Radhstij Valcas
Gėlių Darželis VVeberio Kapelija

Mano Mylimoji
Lauktuvių—Valcas
Kirilloff Rusiška Balalaikų Orkestrą 10”

unLiato
Kainos 

u
GalimaGauti

10” .75

10”

v’r*,ę

Naujienose.75

Ji 
w ■

.75

KITOS VICTOR REKORDŲ SUGESTIJOS

77045 Mylimiausia—Mazurka 
Padėkavonės Dienos Polka

Linksmi
• 4

Draugai

v

Didvyrių Paveikslai 
A. Va r no Piešti

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

73722 Kalvis
Kad širdį tau skausmas 

Jonas

73266 Gersim, broliai, uliavosim
Matušėlė miela Mikas

Jau saulutė teka
Kaip-gi gražus, gražus 

Llnartienė ir

šaulių Maršas 
Giažiosios Dienos Valcas

Butėnais

65118

69778

77591

78616

73978

78103

Petrailska.š
H <

Vysockaltė

10”
. .4

10”

4.75

'■ -Oi
10” ’ ‘.75

10” 75

(Armonika)
Pifttro
i ; ;' t

Kareiviai Sugryžta—Valcas
Lai gyvuoja, Otlando—Valcas

Instrumentatiškas Kvartetas
Koncertinė Polka
Čardaš—Vengrų šokis •

Grigori Matusowitz
Linksma Moksleivių Polka
Žirgelio šokis L. Hilkeso Benas 10”
Gul Šiandieną
Linksmą Dieną

Marijona Rakauskaitė 10”

10”

10”

10”

f

.75

.75

.75

.75

' ; M

.75

Ar jus bandėt žinomą Victor Tungsdone adatą? 
reikia mainyti adatos ąu kiekvienu rekordu. Klauskit 
davinėtųjų.

Yra tiktai viena VictrolaJr ji yra padaryta per Vie
toj* Company — žiūrėkite tą Victor ttade žymių.

IS vęitr

Ne- 
par-

/

Victrola
Vlctęr Talking Mąchlne Cotnpany. Cauuhm.N.4.

T

j

Vienas is geriausių 
liniukų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

»■■■■• X

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

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

*■* *

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

p jUžsakymus siųskit adresu : ' 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs

Chicago, UI

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

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

Namai 3356 Lowe Avė.



Spedalis
Pasiūlymas

Visas Mažiau nc- 
Lodas gu 5 tonai

Tikros Pocahontas mine run $7.25 .... $7.75
Fr. City Egg..............................7.00 .... 7.50
Fr. City Lump.........................7.50 .... 8.00

Žemiau talpinamas kuponas yra jums 
vertas 25c. už kiekvieną toną.

Sveikatos Dalykai

Kūdikio priežiūra

NAUJIENOS, Chicago, ID.
—........'—v i' *................11 ■'■■■

šis kuponas kuomet paduodamas musų jarde arba prisiunčiamas 
sykiu su orderiu, mažina jums musų anglių kainą 25c. už toną, šis 
pasiūlymas geras, tiktai VIENAI SAVAITEI.

ST. CLAIR ODAI & MAT'L 00,,
2437 So. Loomis St.

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

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

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.
A. F. CZESNA, SAVININKAS,

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiai! kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. /
Vs, J?

-.............................._ ,

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumų lyties ar pažiūrų, proga dėl visų 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 lengviaus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARA” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visu 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- 
denęjjaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra progą anksti pradeti lenktimauti bei 
kompetuoti su jvairių koHonijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

SANDARA
327 E. Street, So. Boston, Mass.

V - -----

Maistas.
Reikia nuo mažens pratinti 

kūdikį užlaikyti gerus valgimo 
pripratimus. Reikia jam duoti 
tinkamą maistą paskirtu laiku 
ir prižiūrėti, kad valgo.

Motinos pienas geriausias 
maistas, bet nereikia duoti kož- 
ną sykį 'Kai kūdikis verkia. Pe
nėk kūdikį, pagal laikrodžio ir 
reguliariškai reikia prikelti duo
ti valgius.

Neapleisk kūdikio dantų. Yra 
svarbu į tai kreipti atydos.

Neduok vaikams nuryti mai
stą nesukramčius. Tegul pilnai 
sukramto.

Vaikams nereikia valgyti tar
pe valgių.

Neleiskite vaikams žaisti, 
kuomet valgo, | riebandykj 'juos 
juokinti ir kreipti jų atydą ki
tur, kuomet valgo.

Neduok kūdikiui užmigti su 
čiulpiku arba bonkute burnoje-

Nepalik kūdikį san vieną, kuo
met čiulpia iš bonkutės.

Patartina kas savaitė kūdikį 
sverti.

Pagamink tik tiek valgio, 
kiek ant vieno sykio reikalinga.

Duok kūdikiui kiek tik nori 
vandenio, vanduo pagelbsti vi
durių liuosavimui.

Kietus valgiai privalo būti 
duodami po pirmų metų ir tada 
tik po mažai, lengvai suvirški
namose formose.

Neduok kūdikiui saldumynų, 
arbatos, kavos arba svaiginau-
Čių gėrynių. Neduok kūdikiui 
gyduolių be pasitarimo su gydy
toju.

Nepaguldyk kūdikį, jeigu tin
kamai nedapenėtas. Dažniau
sia kūdikiai yra perpenimi, ne
gu nedapenimi, bet jei verkia at
ėmus bonkutę arba prieš pada

vimą sekančiu sykiu, tai trei- 
kia kasdieh padidinti mišinio 
stiprumą, pakol kūdikis bus pa
tenkintas.

Jeigu kūdikis neramiai miega, 
dažnai vemia, arba vidurėliai 
iiuosi, tas aišku, kad perdaug 
maisto duodama, arba per įna
šai, arba perdaug duodama, ar
ba per dažnai, arba kad maistas 
perstipras. Jeigu kūdikis žin
domas, reikia pailginti penėji
mo tarpą iki keturių valandų, 
ku/rie penimi (bonkos (reikia 
per pusę sumažinti duodamą 
kiekį. Jeigu nepagelbės, pašauk 
gydytoją.

Nežiūrint kokiu pienu kūdikį 
penima; kiekvienam kūdikiui 
reikia duoti kitų valgių ir apel- 
sinos sunkos.

Kūdikiui sukakkus keturiems 
mėnesiams, reikia duoti vieną 
šaukštelį perkoštos apelsinos 
sunkos su dygiu kiekiu virinto 
vandens vieną sykį j dieną pirm 
penėjimo. Laipsniškai reikia 
didinti kiekį, kol kūdikiui duo
dama sunka pusės apelsino, ga
lima tęsti, kol kūdikis galės vai-, 
gyti kitokių vaisių.

Patartina kūdikiui duoti vi
rinto vandens nors du syk ant 
dienos.

Avižinė koše. Kuomet kū
dikis sulaukia pepkto menesio 
pridėk prie kiekvieno penėji- 
po šaukštuką ayižinės košelės. 
Laipsniškai didint kiekį, kol da- 
siekia kiekvieną sykį po tris 
šaukštelius avižinės košelės. Pa
gaminti košelę, reikia paimti 
keturias uncijas oatmeal prie 
pantės vandens, virinti viską du- 
beltavame puode tris valandas; 
pridėti vandens, kad pasibaigus 
virimui, košelė butų skysta, 
perleisk per koštuvą ir atvėsink. 
Tą košelę galima duoti, kol vai
kas galės valgyti kitus gerai iš
virintus valgius.

Jeigu kūdikis verkia, nerv-uo- 
tas ar neramus gal būt kad mai
stas nepritąikintas. Patartina 
pasitarti su gydytoju.

[FLISJ.

Ar jus žinote, kad
Norfėta buvo sušaukti Laisvamanių 

Etinės Draugijos Suvažiavimą Kau
ne, bet vietinė valdžia uždraudė. Ar 
jus žinote, kąd Helmar cigaretao su
teikia jums gerumą, o kiti cigaretei 
suteikia jums tik daugumą. Jus 
džiaugsitės permainę į Turkiškus.

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPE.CIALĘ DIDELĘ
KALĖDŲ 

EKSKURSIJĄ 
Rengia musų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto
Nuvažiuosit stačiai j Baltijos Ju
rui Portą kur persėsit ir be vargi 
vandeniu už

keliolikos valandų
I KLAIPĖDĄ ATVYKSIT - 

Parankiausia Linija j Klaipėdą
Visu. Keliu Vandeniu

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

Baltic America Line

Doctor M. Robinson
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NORTHWAY 1588
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:80 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli S't. net. kam p. Fansworth 1803 Davison A v. kamp. Orleanu
DETROIT, MICH.

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vienam balsui
Pamylėjau vakar, 
Vai varge, varge ir 
Vai putė, putė.

• Tik 75 centai.
GAUK NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

120 N. La Šalie St., Chicago, III.
9 Broadvvay ‘ New York, N. Y.

NAUJIENŲ

(Shoping Bags) 
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
kai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
tie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki- 
dų ir dėl mažai. Jie 
cinką kožnai šeimi-

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

ryto iki 2 vai. po piet.

. ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Flamingo Ir Apiildymo Įrengimai 

Obelio kainomis visiems 
Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutanpykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SIIPPLY CO. 

490 Milvraakee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Raymarker 1018. Haymarket 42>1 

r

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 
233 Rast 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 

singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupdkai- 
čio aptiekoje, 2Š3 E. 

115th St., Keąsington.

If

Lietuvon ant

KALĖDŲ
» ' ' * * \ i * . •>

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 ręngtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINE Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIU 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės i Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais. ’ ,

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Dllllllllllllllllllilllllli^

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,
* Rockford, UI.

■IIMIIl

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigas Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKRIS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
gaukite Naujienose
1739 S. Hah.L d Hi.
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Kerštingas .vyras
Nušovė tavo vaiką, pašovė pa

tui ir pats nusižudė.

\Villiam Harding, darbinin
kas, 2306 Calumet Avė., nu
šovė savo sūnų Billy, 18 mė
nesių ir paskui pašovė ir sun
kiai sužeidė savo pačių. Po to 
ir pats nusižudė.

Jiedu apsivedė porą metų 
atgal ir keletą .savaičių atgal 
buvo išsiskyrę, bet dabar vėl 
buvo susitaikę.

Darbininku kandidatas

Vaidins čia lapkričio 5 d. — 
Kurs Dranps studiją.

Lietuvių Rateliuose.
Juozo Vaičkaus Teatras 

Ghicagoje

—........ ...........
!kilniam darbui.. Jie .nori tapti
1 Amerikos lietuvių teatro pionie
riais. Geros klųties jiems!

— Meno Išėmėjų Komitetas.

PALAIDOJO JAUNĄ MOTERĮ

Marcinkevičių pamuš, 2447 
(W. 45 (PI., Brighton Parke, ap
lankė didelė nelaimė. Jųjų duk
tė, Mikalina, kuri turėjo vos 24 
'metus amžiaus, persiskyrė su 
namiškiais ant visadbs — mirė- 

Velionė Mikalina buvo ištekė
jusi už Marijono Petravičiaus, 
kvietkininko Town of Lake; ve

da jau savo nuolatini vei kimą. (įus- j§gyveno ( metus ir 3 mė- 
Jo veikimas Ohicagoje žada ^)U"Inesiūs. Ji buvo muzikos my
li daug platesnis ii įdomesnis Spalio 21 d., 9 vai. ryte,

Juozas Vaičkaus Teatrus už
baigęs savo spektaklius mažes- 
niose Amerikos lietuvių koloni
jose atvyko į Chicagą 'ir prade-

kaip kitose Amerikos lietuvių Mary ligoninėj mirė. Palai-

— > ■ "MII I

mierą ir Edvvardą ir brolienę 
Jedvygą, moterį Kazimiero. Ji,

Girtavimo pasekmės
Norėjo iššaudyti visų miestą, 

pašovė du žmones.

Trys žmonės, manoma girti, 
užvakar važinėdami greitu au
tomobiliu bandė iššaudyti vi-i 
są miestą. I*radėjo jie savo 
darbuotę prie 51' ir Ashland 
galvių. Ten jie paleido kelis 
šūvius į žmones, bet kad bu
vo girti, tai nepataikė. Paskui 
prie Ash|and ir Roosevelt Bd. 
jie vėl pradėjo šaudyti, šį kar
ią j policiją, bet irgi nepatai
kė Pečiaus čia jie sužeidė du 
žmones, kurie dabar guli li
goninėj? Prie Kedzie ir 35 gat
vių ta saiku vėl pradėjo šau- 
dy t i žmones/' tąb.patį pakarto
jo ir prie Kedzie ‘ir 4,7 gatvių. 
Bet »r čia nieko nesužeidė.

Vėliau tapo areštuotas Tho- 
rnas Johnson, 1520 S. Cra\v- 
foid Avė., buvęs policistas, ku
ris, manoma, yra vienas, tri
jų. kurie ir. šaudė į žmones. 
Johnson buvo liek girtas, kad 
su jup susikalbėti riėgalima 
Irnvo"’it* Siftlel ni^kb^iš jo n&h- 
žinota. Nužiūrima ir kitą žmo
gų, tūlą Joseph Brooks, sekre
torių valstijos legislatoriaus 
O’Grady, bet jo nepasisekė su
imti, nors prie jo namų polici
ja laukė kelias valandas. Vie
nas iš apšaudytų policistų po- 
rą savaičių atgal buvo suėmęs 
Brooks už važinėjimą girtu 
esant.

JOHN T. WHITL0CK
Socialistų partijos kandidatas 

į Illinois valstijos iždininkus 
John T. Whilloek yra sėk

mingas Chicagos biznierius. 
Socialistų partijai priklauso 
jau 22 melus ir yra pionierius 
socialistų judėjimo Oklahomoj. 
Jis yra veiklus socialistas ir 
daug veikia Chicagos socialis
tų eilėse.

Smulkios Žinios
Philip Hagstrom, 3830 Lake 

Pat k Avė., liko nuteistas 60 
dienų kalėjimai! už girtavimą 
ir neužlaikimą šeimines. O jo 
šeimina yra didelė. Be pačios 
yra dar 1 I vaikų, kurių 13 gy
vena namie ir tik 4 gali dirbti. 
Jo pačiai nusibodo užlaikyti 
nelik vaikus, bet ir jį patį, tad 
ji ir atidavė jį teismui, kuris 
greit su juo apsidirbo.

Senato komiteto tyrinėjimas 
linkimų fondų vėl vra velia
mas Chicagoje. 1 Įauginusįjį 
tenka republikonams, kurie 
yra sukėlę didelį fondą išrin
kimui Coolidge.

kolonijose, kadangi čia yra dė- 
. kingesnė dirva ir nes čia eina
ma prie sukūrimo nuolatinio A- 
meiikos Lietuvių Dramos Teat
ro ir Dramos Studijos iš kurios 
ateity išaugtų scenos meno dar- 

’buotojai, būtent: aktoriai, reži
sieriai ir teatro kritikai.

Kad sukurti Amerikoje nuo
latinį Lietuvių Teatrą, pirmoj 
eilėj reikia įsteigti Dramos Stu
diją, kad čionai gimę ir augę lie
tuviai, turintieji prie teatro pa
linkimus ir gabumus, suprasda
mi psichologiją čionai augusių 
lietuvių galėtų aiškiau suprasti 
savo brolių lietuvių sielą, pa
traukti ją prie meno-dailės ir 

= tuo'budu gelbėti nuo praside
dančio jau ištautėjimo. Scenos 
menas yra galingas įrankys ko- 

|Vai su ištautėjimu, todėl musų 
Chicagiečių lietuvių pareiga to
kius prakilnius sumanymus 
remti moraliai ir medžiaginiai. 
Mums atrodo, kad gerb. Vaič
kaus asmeny mes turim netik
tai žymų ir talentingą teatro 
kuiėją-auklėtoją, bet ir didelio 
takto žmogų, kurs moka sude
rinti įvairių pažiūrų ir srovių 
žmones j vieną kaip ir bendrą 
organizaciją Teatro kūrimui. 
Nekalbant jau apie jo nuopelnus 
Teatro srity IJetuvoje, Ameri
kos spauda įvairių pažiūrų ir 
srovių įkainavo jo darbuotę ir 
reiškia jam daug simpatijos ir 
užuojautos jo prakilniam dar
bui. Galima tvirtinti, kad mažai 
kas iš atvykusių į Ameriką me-

dota su bažnytinėm apeigom

Nęktilto Prasidėjimo4 bažnyčioje, 
B.righton Park. Buvo daug 
žmonių pamaldose, kuriose daly- kaip ir kiti jos broliai ir seserys^ 
vavo net 5 kunigai, vadovauja
mi kun. Briškos. Vainikų buvo 
apie 70. Į šv. “Kazimiero kapi
nes lydėjo 150 automobilių. Pa
mokslus bažnyčioje ir ant kapi
nių sake kun. Briška. Ant ka
pinių p. pierzynskienė sugiedo
jo lotyniškai “Avė Maria,” gi
minaitis Henry šivickis pritarė 
smuiku ir paskui vienas sugra- 
jino Maditation,, Traumerei ir 
Šopeno Laidotuvių Maršą.

Velione paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą Marijoną Pet
ravičių; tėvus Stanislovą ir Te
ofiliją Marcinkevičius; seseris 
Viktoriją Kazlauskienę, Bronis- 

lavą ir Teofiliją; brolius Kaži-

buvo Amerikoj girpusi. Būvą 
linksma ir maloni dėl visų, tad* 
it visi jos liūdėju

P-š Marcinkevičius yra pasi
turintys žmogus, turi anglies 
sąndčlį Town of Lake, jis negai
lėjo lėšų, kad tik kas butų ją 
išgydęs, bet niėkas negelbėjo.

x — Rep.
C.

I G E R b Naujienų skai
tytojo* k skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti į tas gankrovas, aurlo* 
skelbiasi Naujienoje.

Gailisi, kad neįstengė 
nusižudyti

AHied VVollston, 59 m., 737 
Aklinę Avė., nušoko nuo Dear- 
lx>rn gatvės iilto ir bandė nu
sižudyti. Bet polieistai vistiek 
įstengė ištraukti jį iš upės. 
Nuvežtas ligoninėn ir atgai
vintas jis apgailavo, kad ne
įstengė nusižudyti, neš pačiai 
ji pametus penketą metų atgal, 
jis neturės delko gyvinti.

Bankiertaus pati užmušta.

Ant kryžkelės ties Doltoim, 
Pi nnsyfyania pasažu rinis trau
kinis užmušė M r®. VVaterman. 
.los vyras, Charles Waterman, 
galva bankų Dolton, Riverdale 
ir South ilolland, kuris karto 
su ja važiavo automobiliu, li
ko gal mirtinai sužeistas.

Suvažinėjo šunį, uždraudė 
važinėti ati tomai bliu

Japonas B. Kayioka iš Evan- 
slono, važiuodamas automobi
liu VVinnctkoj suvažinėjo Car- 
ter II . Ha rrison, J r., sunaus 
buvusio Chicagos mayoro, šu
nį. Už tą .jis lapo areštuotas ir 
teisėjas uždraudė jam daugiau 
automobiliu važinėti ir įsakė 
bėgyje 10 dienų automobilių 
parduoti, m

♦

Metinė “Chrysanthemtim” pa
roda Garfield Park oranžere- 
joj prasidės lapkr. 8 d. ir tę-, 
sis iki gruodžio 2 d. Bus išsta
tyta daugiau kaip 500 rūšių 
gėlių. Visds jos išaugintos 
Chicagos parkuose.

4 ARTIKULAI j? s1 n II I 11'1 U L n I nigus Lietuvon.

žino 
pane,

užmušęs 
vienok tapo

Jis sakė, kad jis manęs 
kine apiplėšė jo namą.

Mrs. Anna Dosegier, 4810 S. 
VVells St., laike didelio susi
grūdimo liko išstumia 
nančio gatvekario ir 
sužeista. 1 
sekmadienį, 
simirė.

iš ei- 
sunkiai

Ners John Feldman prisipa- nininkų mokėjo taip gražiai, 
Joseph Šetta- vikingai pasistatyti. Jo spėk- 

paliuosuo- kakliai provincijoje beveik visur 
lydimi jo rimtomis, patriotiško
mis prakalbomis. Iš jo prakal
bų kaip tik ir paaiškėjo, kad jis 
nori galutinai atsiduoti su visa 
savo širdimi Amerikos lietu
viams, dirbti su jais, padėti au
ginai meną-dailę ir vienyti iš
blaškytus lietuvius po galinga

TTV , ... meno vėliava.( zvakar gi ji pa-.
Iš spaudos paaiškėjo, kad ru- 

idens sezone jo teatras aplankė 
-su savo vaidinimais sekančias 

Lietuvaitė Agnės Johnson, kolonijas: 21 rugsėjo Newark, 
19 metų amžiaus, 6018 S. La- 27 — Elizabeth, 28 ir 29 Phila- 
fayette Avė., pasimirė Wash- delphia, 4 spalių Paterson, 5— 
ington ligoninėj nuo susižeidi- Brooklyn, 7 — Easton, 8 — To
mo. Namie ji įėjo į prausyk- maųua, 10 — Pittsburgh, 12 Ir 
lą ir paleido sau į galvą šūvį 
iš revolverio. Manoma, kad 
priežastim saužudystės buvo 
jos ilga liga. Jos laidotuvės 
bus šiandie. Agota yra gimusi 
Chicagoje. Paliko levus, 4 se
seris ir brolį.

Anie-
gra-

13 Cleveland, 17, 18 ir 19 Det- 
roit (vieną spektaklį vaikams). 
Iš visų vietų, kur įvyko vai
dinimai randame musų 
rikos lietuvių spaudoj
žiausius atsiliepimus apie Teat
ro vaidinimus.

' 5 d. lapkričio mėn. ir mes 
i C'hicagiečiai pamatysime taip 
seniai laukiamo to musų “dra
mos tėvo” Teatro vaidinimą. Su 
juomi sykiu taip sakyti jo ge- 

! riausi partnere yra p. Pola Ten- 
dziulytė, baigusi jdar Petrapily 
jo studiją, o šiandien jau kaipo 
žymi jo Teatro premierė. Ta 
artiste pasižymi jautriu, simpa
tingu balsu, sielos elastingumu 
ir švelnumu judėjimų- Jos vai- 

'dinimas jaudina kiekvieną jaut
resnę širdį ir žadina prakilnius 
sielos jausmus. Po spektaklio J. 

'Vaičkaus bus pasakyta prakal
ba apie meną.

| Apie vaidinimą paties VaJiVj- 
Complete inTtself kaUB galin,a kud,jis scenoje gyvena ir vaidina taip

ATVAŽIUOJA NAUJAS 
KIRTIKAS

Kartu su Požėla iš rytinių 
valstijų alvažitioja geras lie
tuvis risi įkas. Pirmą karią 
chicagiečiams jis pasirodys Po- 
žėlos-Bancevičiaus ristynėse, 

kurios įvyks lapkričio 14 d.
Tose rislynėse dalyvaus gar

sus Chicagos ristikai. Kas jie 
neužilgo bus paskelbta.

Išgalanda ražo r gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge- 

L rai. Visas setas — 
razor,*^ su dirželiu ir 

, ekstra'’pejliukais, $1.00 
j Ir augščiau.

VJet/JutcrStrop Razor

*1

kaip išpuola.vaidinti netiktai ar
tistui, bet ir senam teatro mo- 
kvtojui-pedagųgui.

Kitif jo bendradarbiai: p. Ja- 
kovičaitė, Kemėšis ir

■dar įstojęs į Teatrą Kostantas. 
Krištopaitis.

Visas tas burelis-grupė kupi
ni energijos, pasišventimo pra-

neseniai

J

PETRAS hAZDAŲSKlS
Persiskyrė su šiuo 

spalio 29 d,, 1924 m. 
ligoninėj, 31 m. amžiaus.Paejo 
iš Lietuvos r“
Tauragės ap.; paliko dideliame 
fiulitfdfrne
sęsęrj Marijoną Paulauskienę ir 
Amerikoj brolius Juozapą, Au
gustiną ir Praną. Laidotuvės 
atsibus subatoj, iš namų po nu
meriu 1928 So. Union Avė. į 
Tautiškas kapienes. Kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Brolis Pranas. *

pasauliu
Pavieto

Tauragės miesto,

Lietuvoj motiną ir

T

Kožnas asmuo, kuris daug ar mažai siunčia į Lietuvą pinigų tu
rėtų prisilaikyti šių artikulų dėl savo naudos ar savo giminių ir 
visų lietuvių.
GREITUMAS: Naujienų telegramomis pinigai yra išmokami 
Lietuvoje į 4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicagos. Telegra
mos išeina iš Naujienų raštinės beveik kasdieną ir niekuomet ne- 
užtrnka ilgiau kaip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pinigai yra išmokami Lietuvoje į 20 iki 30 dienų nuo priėmimo. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SAUGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidų Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba grą
žinti atgal siuntėjui. Jei adresantas — paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar clel kitokių priežasčių nesurastas, pinigai 
yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.
PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau- 

. si;& dėl visų: Chicagos gyventojai gali pribut asmeniškai į Nau
jienų raštynę dieną, vakarais ar nedėliomis, arba į bile vieną arti- 
nliausią skyrių; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prisiųsti pinigus dėl persiuntimo Lietuvon. Gautus paštu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojąųs. Didesnio patogumo begali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoja tiktai 50 centų už 
kožną siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo. Kitur už to
kias pat telegramas reikia mokėti 4 iki 6 dolerių. Naujienų pašto 
perlaidos, čekiai ir draftai yra dvigubai nupiginti negu buvo 
mėtai laiko atgal. Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias.
Dėl greitumo ir pigumo siuskit telegramomis ir nemo
kykit brangiau kaip 50 centą.

ŠTAI YRA NAUJIENŲ PINIGŲ KURSAS:
Pašto perlaidomis išmokami Telegramomis išmokami

j 20—30 diertų į 4—10 dienų

: 50 lito . $5.75 $6.25
100 Iiily 10.75 11.25
200 Iihj 21.00 21.50
300 Iily / 31.25 31.75
400 Iily 41.50 42.00
500 litu 51.75 52.25
600 litu 62.00 62.50
700 litu 72.25 72.75

> 800 Iihi 82.50 83.00
800 litu 92.75 . 93.25

1000 litu 103.00 103.50
2000 Ii ly 205.50 206.00
3000 Iity 308.00 308.50
4000 Ii ly 410.50 411.00
5000 litu 513.00 513.50

10000 Iity 1020.00 1020.50
Prie šio kurso nereikia nieko daugiau primokėti. Lietuvoje išmo
kami be jokių atrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIĘIT

i f| INIMJJIEHOS
1739 So, Halsted SI
n 1 
t

■M V'

4 4
Chicago, III.

LIŪDNOS SUKAKTUVES
Perkėlimas iš duobes j lotą, ir 
dvijų metų sukaktuves, įvyks 1 
<1. lapkričio 1924 m. 3 valandų, 
po pietų musų numylėtos dukre
les Juozepos Kuprevičaites, ku
ri persiskyrė su šiuom pasauliu 
29 d. spalio 1922 m. Palikda
ma didžiame nubudime tėvus 
ir sesytę Stanislavą. Juozepai 
vos sulaukus ašt’uonių metų am
žiaus žiauri lig^. išplėšė jaunutė 
vos pražydus jos gyvastis. Ši 
liūdna nelaimė padarė sunkią 
žaizdą ant musų širdies kuri 
niekados neužgis. Miegok ra- Eį 
miai numylėta, lai būna tau ra- I 
mi šioj žemelėj vieta. Nubudę |

Tėvai ir sesytė Kuprevičiai. k

Šiuomi kviečiame visus gimi- ® 
nes, draugus ir pažįstamus da- 0 
lyvauti šiame liūdname peikė- g 
lime, kuris atsibus tautiškose E 
kapinėse. Tikėdamiesi kad kaip B 
laidotuvėse, taip ir perkėlime B 
dalyvausite be atsisakymo. To- R 
dėl iškalno tariame širdingą ačiū |

Kuprevičiai. g

Ar jus žinote, kad ■ >;
Laike pirmutinių mėnie.41U, 1924 me

tų, Uetuvos eksportas,.ĄMČHkon bu
vo 2.98%, Beigljon, 1^%, Danijon, 
2.06%, Czecho-Slovąkijon, 6.37%, Di- 
džiojon Britanijfln, 26.05%, Holandi- 
jon, 2.34%f francijon, 1.44%, švedi- 
jon, 7.1^^',.(Vokietijon, 39.12%, Lat
vijon! ’1i2.!27% ir į kitas šalis 5.65%. 
Alį Jus žinote, jei jus prkate Kelmai 
turkiškas cigaretus, jus gaunat gry
ną Turkišką tabaką ir pilną. Bandy
kit permainyti j Turkiškus, jus 
džiaugsitės kaip ir kiti.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
. ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Raiste* St., 

Chicago, III.

RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 Sb. Rnlsted St., (’h»cag<t. III.

Norlh Sidc. — Draugiška vaVarėlj 
:<u progrmnu ir dainomis rengiu ’North 
Skies Draugijų . Sąri.šys p; j'ukyinui 
Viešo Knygyno, nedalioj, lapkričio 2 
<1., 1924, Liuosybes svet., 1322Pabau
siu Avė. Pradžia 7:”0 vai. vakare.

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

— Komitetas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną diena, anksti i# ryta į savo 
natrius, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo 
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas menefeis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduoti te reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Sandaros Vėlių naktis llallonecn, 
pentkadieny, spalio 31 d., 1924, Mil
dos salėj, 3142 So. Halsted St. Da
lyviai kviečiami rintkis sekančio) 
tvarkoj ,dūšelės ir griešninkai 7:30 v. 

j vak. Raganos ant Šluotų atlėkite ve- 
! bau, Raganų-Ragana, su juodu katinu 
įkris per kamina 12 nakties. Bus di
delės _ vaišės -— moteriški šokiai — 
žaismės, būrimas laimes — prakeiki
mas nenaudėlių, muzika — kaulais ir 

'grobais visiems dalyviams Laumes.
Juosta Dykai.

' Vakarienei užgintas vaisius, 
įžanga gaukite r.uo samia)iečių Juodo 
Katino u<ąlpj>a. Kviečiame visus <la- 
lyvauti,.x Komitetas.

1 Rockf'ord, III. ,S. L. A. 77 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
lapkričio 2 d., 2 v. p. p. i lietuvių ne 
prigulmingoj bažnyčioj. Tad šiųomi 
Yisus narius raginame ateit ant su 
siiinkitno. m-s turini daug dal\Lij ap 
tart.. V aldyha.
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Penktadienis, spalio 31,1924

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI JIESKO DARBO PARDAVIMUI
KUR GALIMA GAUTI TI KIETAI 

VAIČKAUS TEATRUI.
(. ICERO. — S’LA. 194 kuopos mė

nesinis susirinkimas bus laikomas PAJIEŠKAU darbo mokintis

Artisto Vaičkaus teatras duos pir
mą spektaklį lapkričio 5 d . Eight 
Street Teatre. Tikietai iškalno gali
ma gauti šiose vietose:

18 gatvės apielinkėje
“Naujienose”, 1739 So. Halsted St.
Bielskio Aptiekoje, 1900 Sohth 

Halsted St.
Dargis, Real Estate, 726 W. 18 

Bridgeporte
“Varpas’’, 3251 S. Halsted St.
Universal State Banke, 3252 

Halsted St.
Baltutis, 901 W. 88rd St.
“Naujienų’’ Skyrius, 3210 S.

sted St.
Baks, 3301 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3311 S. Halsted St.

North Sidėj
Montvido Aptiekoje, 1822 Waban- 

sia Avė.

St.

So.

Hal-

Roselande
Tuplkaičio Aptieka.

VVest Sidėj
Urbono Aptieka, Leavitt ir 23 St.
Draugas, 2334 S. Oakley Avė.
Metropolitan State Bank, 22 ir Lea

vitt St.
Town of Lake

Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 St.
Zolpis, Real Estate, 4603 S. Marstr- 

field Avė.
Kareiva, 4537 S. Wood St.

Brighton Parke
Dr. Drangelio Aptiekoje, 4101 

Francisco Avė.
('kero, III.

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48 Ct.

So

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjv, 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuri Įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

Cicero. — Didelis teatras ir koncer
tas bus sulošta Byla dėl Linų Markos, 
Rengia Ciceros Draugijų Sąryšys, 
nedėlio j,lapkričio 2 d., 1924, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. Cice
ro. Šiame koncerte dalyvaus A. P. 
Kvederas, P .Dauderis, B. Rašinskie- 
nė, vyrų kvartetas ir L. K. Choras.

Kviečia visus Komitetas.

Dramatiško Ratelio draugiškas va
karėlis su šokiais ir programų ir su 
puikiausia vakariene bus Šeštadieny, 
lapkričio 1 d. š. m. Pradžia lygiai 8 
vai. vak., M. Meldažio mažojoj svet.

Ratelio nariams vakarienė uždyką, 
o pašaliniams 75c.

Kurie norite susipažinti su drama
tiško ratelio nariais ir jo veikimu, 
prašomi visi atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Draugystė atgimties 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.

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

— J. Balchunas.

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

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti Į musų vakarą.

— Komitetas.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
kliubo susirinkimas Įvyks spalio 31 d., 
7:30 vai. vak. 3310 Evergreen Avė. 
Visi nariai molonėkite būti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti.

— A. Valskis raš.

Dr-stės Saldžiausios širdies Viešp. 
Jėzaus laikys savo susirinkimą, sek
madieny, lapkr. 2 d., Mildos svetai-' 
nėj, apačioj, 1 vai. po pietų. Norin- i 
ti Įstoti i Dr-stę kviečiami atsilan-' 
kyti. — Valdyba.

North Side. — “Bijūnėlio” draugi
jos operetės “Birutės” repeticijos 
Įvyks šeštadieny, lapkričio 1 d., 7:30 
vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Visi Bijūnėlio nariai 
malonėsite susirinkti.

— Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, lapkričio 2 d., 1 vai. 
|x> pietų, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randasi daug svarbų 
dalykų aptarti.

— S. Kunevičia, Rašt.

sekmadienį ,lapkričio 2, 1 vai. po pie-lclirbti i bučernę, arba bile kokio 
tu Onos Tamuliunienė svet., 1449 S. amato mokintis.
49th Avė. Visi kuopos narini kvie
čiami būtinai dalyvauti.

Sekr. Genys.
i ______ ■

Nedėlioj, — lapkričio 2 d. Keistu
čio kliubo Dramos Skyrius, State sce
noje puikią tragedija iš lietuvių 
krikštijimosi laikų “Algis ir Giedru
lė’. Lošimas prasidės lygiai n:3U 
vai. vak. School Hali svetainėje, prie 
48 ir Honore gatvių.

Visus kviečia kuoskaitlipgiausia at
silankyti ir pamatyti šį puikų veikalą 
pirmu kartu statomą lietuvių scenoje.

Rengimo Komitetas.,

turi

PASARGA.
rfESIG ARSINA NTTEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
Dut atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai it streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•'Jaut Naujienų darbininkai gerinus 
-.alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, Apsivedimai, asmenų 
mat ir t.t. turi būt iš kalno 
rai

Jeigu kūne apskelbimai
^•joLini, Naujienų administracija pa-

•- leinę jų netalpinti, kol neil-

jieškoji- 
jiešl'oji- 
aptnoka-

pasirodo

3210 So. Halsted St.
Box 172.

NAMAI-ŽEME 1
LlNBARGENŲ 

KITUR NERASI

N AMAI-2EMĖ NAMAI-2EME

ant

REIKIA DARBININKŲ
----- -------------- —------------------------

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA patyrusio virėjo-jos, 

vyro arba moteries, darbas res- 
taurane. Geros darbo sąlygos, 
mokame iki $30 j savaitę.

9711 So. Kedzie Avė.

Bučernė, Bučernė, 
už pusdykę

Pardavimui didelė bučernė
Halsted St. arti 55 St. Blvd. Vertės 
yra $4,500. Iš dklelios 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 j mė
nesį, $200.00 securoš lysas yra uždėta. 
Parsiduoda už tą pačią kainą su bu- 
černe. Biznis randasi ant kampo. 
Knygučių nėra, biznis už cash. k Už- 
tikrinam kas pirma pamatys, tas 
pirks.

Kreipkitės •

J. NAMON,
nu-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA jauna mergai
tė vėiterka, apie 18 metų; kuri 
moka angliškai.

2418 W. Marųuiette Rd., arti Western 
Avė. Tel. Prospect 8678.

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

3264 S. Morgan St.

1. 8 flatų gražus mūrinis 
namas (court form) visas 
frontas ir sales vitrifotu 
(plitos kurios niekados ne
persimaino) plitų, išrodo 
kaip naujas, yra 6 metų se
numo, su miegamais por
cinis, steam heat, laudres, 
ice boksai, gas-pečiai, bufe
tas ir visi kiti* parankumai. 
Rendos ..... $460

$32000
Cash įmokėti tik $13000 
Randasi resirieted vietoj 
South Side, kur nė medinių 
namų, nė juodų žmonių 
vens.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, tik dar budavojami, po 4 ir 
4 kambarius, su beismentais, bun
galovv stogai, vidus bus ištaisytas 
(ingai vėliausios mados; vieta lo
mi graži. Maplcwood ir 69 St.

BAIGIAMI budavoti namai, po 5 
ir 5 kambarius, aukšti beismentai, 
karštu vandeniu apšildomi, aržuo
lo užbaigimai. .Vieta 66 ir Rock- 
vvcll St.

UŽBAIGTI būdavot i 2 flatų po 6 
ir 6 kambarius, taip pat viskas 
įrengia pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Talman. šituos namus 
parduosim pigiai ar rnainysim ant 
senesnių namų ar lotų.

3547 W. 63 St.
Tel. Prospect 9361

REIKALINGA moteris ar

Kaina tik MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 kamb., beismentas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
mados įtaisymai, vanos ir elektra; 
prekė tik $13300, cash $1000 kad 
Ir mažiau.

PARDAVIMUI naujoj 
subdivizijoj, lietuvių apie
linkėj. Labai greitai yra 
parduodamos.

5 kambarių medinė cot
tage, ęementiniu pamatu, 
yra visas plumbingas in side- 
board, elektros šviesa ir vi
sos dekoracijos, didelis lo
tas, 62x132 pėdų, $1000 cash, 
kitus išmokėjimais,kaip ren- 
dą. Atdara dienomis nuo 2 
iki 5, 11034 Sawyer Avę.

GEO. BRINKMAN, 
8000 S. Halsted St.

gy-
MEDINIS namas, 3 

dar naujai įtaisytas, 
elektra, preke $5000, 
$1500.

ir 4 ruimų,
yra vanos, 
cash tiktai

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini-f mergina, tabokos striperka.
/rno o nol/o Iltį mzk intuvimi r« ” ■gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimau>^

Norintieji pasigardnt 1 sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESIOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Jono Lau- 

gaudo, iš Lietuvos paėjo iš Vigautiš- ‘ 
kių kaimo, Telšių ap., kuris gyveno 
Chicagoj, West Side. Turiu svarbu 
reikalą. Meldžiu paties ar kas jj pi- 
žjsta pranešti šiuo adresu. I

FRANK LAUGAUDAS, 
3011 W. 40th PI. Chicago, III.

PAIEŠKAU savo sesers Monikos 
Jankauskienės, po tėvais Urvakaitis 
iš Lietuvos paeina Kauno rėd., Tel
šių apskr., Lūkės parap., Rudupių so-, 
das. Turime žinią kad Juozapas Jan- 
tauskas mirė Lietuvoje, todėl prašau 
atsišaukti sekamu adresu:

JIEVA GEČIENĖ
3429 So. Leavitt St., Chicago.

JIEŠKAU savo pusbrolio Ipolito 
Spirikavičiaus, pirmiaus gyveno West 
Side, dabar nežinau kur, pranešk it 
man jai kas žino kur gyvena, 
pats atsišaukit.

MATEUŠAS SPIRIKAVIČIUS 
10632 Edbrook, Avė.

N. R. Club Cigars Factory 
4501 S. Hermitage Avė., 

Chicago, III.

REIKIA merginos prie namų 
darbo, malonėkit atsišaukti 

251 Bartram Rd., 
Tel. Riverside 291 W.

Riverside, III.
Ofiso Tel. Canal 1678

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 10 bučerių, jautienos 
mėsos iš kaulų išėmimui. Ge
ra mokestis, nuolatos darbas.

Atsišaukit,,
2029 Grenshaw St. 

iš užpakalio.

PAJIEŠKAU jauno apsukraus vai- 
arba fcfno kalbančio angliškai, dirbti į bu-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTB

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-12 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

černę; gera alga, valgis ir kamba
rys.

Atsišaukite
J. GRYBAS, 

219 E. 115 St. 
Pullman 4306

PAJIEŠKAU kukoriatis 
trumpų valandų.

Tel. Canal 5947.

AUTOMOBILIAI

dėl

PARDAVIMUI garadžhis 
60 karų.

Atsišaukite:
• 3022 VVest 4$rd St.
netoli nuo Archer Avė.

dei bu

PARDAVIMUI arba mainymui 
storas, mokykloms reikmenų ir sal 
dainių, lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj, tarpe dviejų mokyklą, biznis 
išdirbtas per ilgą laiką.

Atsišaukite
4614 So. Wood St.

PARDAVIMUI 7 krėslų barbe- 
rių mokykla. Gera proga uždirbi
mui nuo $80 iki $90 į savaitę, 
tyrimo nereikia, kad vedus šią 
bėrių mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St.

Pa- 
bar-

PARSIDUODA delicattesen, can- 
dy, ei gar, cigaretų, school supply ir 
ice cream krautuvė, maišytų tautų 
apgyventoj vietoj. Daro gerą biznį. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

5321 So. Kedzie Avė.
Nuo 6 iki 9 vai. vakare

PARSIDUODA grosernė ir kitokių 
smulkių dalykų (Notions); biznis iš- 
dirptas labai gerai, ir apgyventa vi
sokių tautų, dauginusiai lietuvių, prie
žastį pardavimo — patirsit ant vie
tos.

Tel. Boulevard 6372
3407 S. Wallace St.*

Iš SVARBIOS priežasties parduo
du grosernę; yra užpakaly 3 kamba
riai pragyvenimui; daugiausiai 
tuviais apgyvento] vįetoj.

3500 S. Emerald Avė. 
Kampas 35 St. 

Tol. Ėoulevard 6481

lietu-

PARDAVIMUI .bučeme ir grosernė 
gražioj apielinkėj. Biznio daroma 
nuo $700 iki $800 į savaitę. Biznis 
daromas cash. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

Tel. Renublic 9228
7301 So. Western Avė.

PARDAVIMUI pečius didelis 
kietoms anglims kūrenamas. Vi
sai mažai vartotas.

Kreipkitės:
944 VVest 37th PI.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

PARSIDUODA automobilius 
arba išmainysiu ant grarhafono, 
piano ar radio, atsišaukit šiuo 
adresu.
1315 S. 50th Avė., ant 2 lubų 

Cicero, III.

NAMAI ŽEMĖ

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

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

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

PARDAVIMUI trokas 3Y2 tono 
Nellson, L. Moon. Visas geras, ar
ba priimsiu partnerį į muving ir ex- 
press biznj, nemokantį to darbo išmo
kinsiu, nes man vienam 
dirpti.

yra sunku 
Pasiskubinkit, gausit bargeną1 

4109 So. Rockvvell St.
Tel. Lafayette 0002 !

Automobiliu Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam 
ti

reikia automobilius inaliavo- 
kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

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

Tel. Boulevard 0312

REIKALINGAS ice Bcx dėl 
bučernės 8x10 ir kiti 
dėl bučernės. Duokit 
laiška

įtaisymai 
žinbi p°r

RAKANDAI
NORTH SIDE

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai — furniture; sykiu galima gauti 
ir kambarius; už teisingą paliulymą.

Atsišaukite
1649 Girard St.

3 lubos
nuo 1 vai. po pietų iki 9 v. v.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir bu- 

, visokių tautų apgyventa. 
—1 - I'..”-*.,'....; per kelis metus, 

....... i iš
P DubvLiet. Moterų dr-jos “Apšvieta” mė- ’

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, VV. 11J ou, 
lapkr. 2 d., 2 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne, 30th 
ir Halsted Sts. Visos narės prašomos 
dalyvauti. ' — Sekretorė 1

Liet. Moterų dr-jos “Apšvieta” mė- Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos flatas 4 ruimai 

Aušros” knygyną rengia ąnt 2 floro, elektriką ir gazas, 
18'2 W. 46 St., Chicago. Savi- 

i07th St. Prasidės 7:80 vai. vak. ’ ninkas gyvena ant 3-čio floro iš

Roseland. — Draugijų Sąryšis pa
laikantis

Kviečiame visus atsilankyti.
— Komitetas. fronto.

.ANT RENDOS 5 kambarių
____ ___ ; flatas. 1 Elektra,

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos “Algis ir Giedruti” įvyks’ j jau
nį vakarą, Penktadieny, spalio 31, M.im ‘ ,
Kasparaičio namuose, lygiai 7:30 v.'gazas, maudynė. Pigi renda. 
vakare.

Nariai turintieji roles malonėkite 
visi laiku susirinkti. J. J. A.

3951 S. Talman Avė. 
arti Archer Avė.

černė, 
Biznis išdirbtas i 
savininkas turi parduoti pigiai 
priežasties ligos. Atsišaukit.

Stanley Raudonis
10450 Corliss Avė., Pullman, III.

Tel. Pullman 7655

NAMŲ BARGENAI
6312, So. VVestern Avė.

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

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

Tel. Prospect 2102.
v;"

TURI BŪT greitai parduota 
bučernė ir grosernė, 5130 So. 
Kostner, kaina $1400. Lietuvių 
ir lenkų apielinkėj. Atsišaukite 
ketverge ir pėtnyčioj.

5130 So. Kostner Avė.

PARDAVIMUI valymo ir da
žymo, taipgi naujus rubus dir
bame. Gera vieta lietuviams. 
Parduodu pigiai.

UNION TAILOR;
5521 So. Racine Avė.

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

4501 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552

3551-8558 W. 38PARDAVIMUI,
St. 2 krautuves ir gyvenimui kamba
riai, $9000 už viską arba parduosiu 
dalimis. Gera vieta dėl restaurano 
ar nesvaiginančių gėrimų parloro, pi
giau už cash. Atsišaukite 

6314 So. Artesias Avė.
Tel. Prospect 4243

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
ant vieno loto. Kaina už abudu 
$5,300. Namai geri, elektra, maudy
nės. Rendos neša $52.00 į mė
nesį.

Kreipkitės
2922 Emerald Avė.

Labai gerai įrengta 
černė ir grosernė.

2. Už pusdikiai parsiduo
da. Vieni Fixtures verti 
daugiau negu prašoma kai
na. Be to tik reikia įmokėti 
$1200 cash, o likusiu ant 
lengvų išmokėjimų.

Randasi stambiai apgy- 
ventoj vietoj Rosėlande. Pa
siskubinkit.

Turim naujų namų su ma
žu įmokėjimu ir žemas kai-1 
nas kaip Brighton Parke, 
pas Vienuolyną, (prie West- 
ern, 63rd ir Kedzie) taip ir 
restrieted South Side.

Atsišaukit ypatiškai ir pa- 
matykit pirma tavorą (na
mą) o patys pasakisit, jog 
musų bargenai yra tikrai 
geri ir pelningi.

S. L. FABIONftS CO,

MŪRINIS namas po 4 ir 5 kam
barius, yra elektra, namas tik per
taisytas; prekė $4100, cash $700, 
kilus kaip rendą išmokėsite; ran
dasi 3646 S. Lowe Avė. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
41138 Archer Avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 6 ir 6 kambarių ant 2 lotų, nau
jas 2 karų garadžius, elektra, naujas 
plumbingas, gerame padėjime, gera 
transportacija, kaina $7250, pusė pi
nigais, savininkas 2 flatas.

A. G. Peterson 
7935 Parnell Avė.

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

A. & P. CONSTRUCT1ON CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDAVIMUI 2 augštu mū
rinis namas, 6-7 kambarių, pir
mas augštas furnace šildomas. 
Labai pigu.

5256 Emerald Avė.

EXTRA BARGENAS

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, štorminiai langai ir kiti pa
lankumai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Remia 
neša .12y2%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

809 W. 35 St.
Tel. Boulevard 0774-0611

Pardavimui dilia mainymui
16 flatų apartment building, 

rendos $800.00 į mėnesį; kaina 
$57,000. Randasi vienas blokas 
nuo Washįngton I^ark.

Tikras barmenas
Viena krautvė, 2-4 ir 1-5 kambarių 
dept., pečium šildomas, 2 karų gara
džius, namas gerame padėjime, ran
dasi prie Prince ton Avė., netoli Gar- 
fiekl Blvd., kaina greitam pardavimui 
$8500, cash $3000, savininkas 2514 W. 
63 St., Tel. Prospect 5591.

■

MOKYKLOS

2 pagyvenimų bizniavai na
mas, Įmokėti $1,000. Galima a- 
tidaryti bizni tuojau, tinkamas 
bilc kokiam bizniui.

NORIU pirkti mažą farmą į 
rytus nuo Mississippi upės. Mai
nysiu į savo gerą namą Chica- 
goj, Naujienai, 1739 South 
Halsted St., Box 586.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFIJ.Z, Manager

6 kambarių naujas mūrinis 
bungAlow su visais įtaisymais- 
Randasi 67 & Marųuette Road, 
netoli vienuolyno. Vertas $9,500 
parsiduoda už $7,700, įmokėti 
$2,000. ' .

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $95.00 Į mėnesį, Į- 
mokėti $700.00 kitus kaip ven
dą. šituos visus namus galima 
mainyti ant kitokių biznių. Pla
tesnių žinių kreipkitės,

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Te). Prospect 1364

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

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

MOLER BARBER COI.LEGE
105 S. VVells St., Chicago, UI.

C. P. Suromskis & Go.
Real Estate, 

3352 South Halsted, Chicago. 
Tel. Boulevard 9641.

Atdaras apžiūrėjimui
6603 S. Francisco Avė., 2-6 kamba

rių mūrinis bungalovv, sun parlor, ug- 
navietė, knygų šėpa ir bufetas, visur 
aržuolo trimingai, hot water heat. 
Jei jus jėškote augštos rųšies namo, 
štai tas yra. Kaina labai prieinama. 
Savininkas, 2514 W. 63 St., Tel. 
Prospect 5591.

$1,500 įmokėti
Kitus po $50 j mėnesį nupirksite ma-PARDAVIMUI labai pigiai geras 1 . f .

lotas, yra suros, vanduo, gasas ir ce-1 P° 6 kambarių bungalovv hot water 
mentiniai šalygatviai, viskas apmokė-, heat, ^narnas geras kaip naujas, kai
ta, galima statyti namą, gera trans- 
portaeijos vieta, rašykit tuojau į

Naujienas,
1739 So. Halsted St., Box 590

na $675i). • Nepraleiskit progos pama
tyti šį bargeną. Randasi 7239 So. 
Artesian Avė. Phone Prospect 5591.

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku-

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas
Amerikos Lietuviu Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI medinis biz
nio namas ant 31/2 loto, krau
tuvė, 7 kambarių, didelė bamė, 
dėl rūkymo mėsos namukas, 
kaina $4,300. Atsišaukite:

3647 W. 54th St.

PARSIDUODA naujas moderniš
kas bizniavas muro namas. Krautu
vė ir 4 pagyverųmai, aržuolo trimin- 
gai, elektros šviesos, gasas ir gara
džius. Puiki apielinkė dėl biznio.

Atsišaukite
5300 Sd. Talman Avė.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

J.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinė cottage. Yra augštas, 
skiepas, vana, kaina $3,700.

PARDUODU lotų 25x125 ir 
mėdinĮ garadžių, geroj vietoj Ci- 
ceroj 51 gat., kaina $1000 arba 
$500 kėš, L. J. Bajorins, 4841 
W. 14 St. Cicero, III. Kreipkitės 
kaip 6 v. v. Tel. Cicero 9323.

ĮSTEIGTA 1910 .

Atsišaukite:

2427 W. 21st PI.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas, augštu plytiniu- 
cementiniu pamatu, didelis aug
štas, 2456 Moffatt St., $1,000 j- 
mokėti- Atsišaukite

LOTAI 2 ant kampo Oakley ir 69 
St. 50x125 ir netoli Marųuette Par
ko. Mainysiu ant namo, automobi
liams ar kito ko, yra gera vieta dėl 
gasolino stoties ar garadžiaus.

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

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

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
cementiniu pamatu, yra skiepas, elek
tra, kieto medžio grindys, kaina 
$3450, reikia biskį įmokėti, kitus ma
žais išmokėjimais. Atsišaukit suba- 

117 N. Deąrborn St. Room 3191 * 6587^iiving Park Blvd.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją į dvyliką 
mėnesiu.

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




