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Prez. Coolidge atrodo laimėjęs
Anglijos Sociaiistų valdžia 

rezignavo
Herriot gavo parlamento 

pasitikėjimą
Del rinkimų New Mexicoj pa

skelbta karo padėtis
Coolidge veikiausia bus 

išrinktas Prezidentu
Gautieji iš įvairiu vietą balsa

vimu rezultatai rodo. kad 
republikonų kandidatai bus j 
laimėję

Anglijos Socialistinė val
džia atsistatydino

. , iIšlaikius devynis mėnesius da-
Imr vėl užleidžia vietą kon
servatoriams.

LONDONAS, lapkr. I. —

New Meiicoj paskelbta 
karo padėtis

San Miguel kauntėj kariuome
nė pastatyta daboti balsuo
jamas vietas rinkimu dieną

I AS VEGAS, Nesv Mes., lap
kričio V N: žiūrint biznierių 
ir kilų Las Vcgas piliečiu. San 
Miguel .kauntėj vakar buvo pa
skelbta karo padėtis. Nc\v 
Virvėm gubernatorius įlinkio i 
mat buvo gavęs žinią, kad rin-l 
kimu dieną tam tikri elemen
tai įuošia pavartot smurtą bal
suotojams.

Generolas Skipvvitli pareiškė, 
kad valstijos nacionale gvar
dija. kuri širvi dar neišaušus 
atvyko Į San Miguel kauntę, 
nieku budu nebandysianti da
ryli. Įtakos balsuotojams, ji 
lik eisianti policijos pareigas 
kiekviename pririnkti* ir žiū
rėsianti. kad piliečiai niekeno 
netrukdomi galėtu ramiai ir 
laisvai paduoti savo balsą.

TARIAMI RINKIMŲ LAIMĖTOJAI

CALVIN COOLIDGE ( MARLES DAAVES

Lig einant Naujienoms spau
dini gauti iš Įvairiu krašto da
liu pranešimai apie vakarykš
čiu rinkimą pasekmes rodo, 
kad prezidentu bus išrinktas 
Galviu Coolidgc’as, o vice-prf- 
zidentu Charles G. Davvcs, 
republikonų kandidatai.

Tą žinių, tiesa, gauta tik 
menka dalis, tečiaus iš jų jau 
matyti, kad Coolidge’as laimė
jo visose paprastai republiko- 
nu valstijose Į rytus nuo Missi- 
<sippi, tarp jų taipjau Illinois. 
Indiana ir Ohio. Valstijose i 
vakarus mm Mississippi, kur 
tikėtasi, kad progresyviųjų 
kandidatas La Follette’as visai 
sumuš republikonų partiją, kol 
kas to nematyti.

Kansas valstijoj prezidentas 
Coolidge toli pralenkęs demok
ratu Davisą ir progresyviųjų 
La Follette’ą. Missouri valsti
joj Coolidge taipjau pasirodė 
daug stipresnis nei buvo spė
jama. Rytų valstijose — Nexv 
Yorko, Massachusetts, Vermon- 
to ir Rhode Island Coolidge- 
Davves’o likictas laimėjęs pil
nai.

Republikonų kampanijos me
nedžeriai tvirtina, kad Coo
lidge gavęs daugiau nei 350 
elektorinią balsą, tuo tarpu 
kai jam išrinkti reikia tik 206.

Illinois gubernatorium vei
kiausia bus vėl 

l.en Small

Illinois valstijos gubernato
riaus vietai bus veikiausia vėl 
išrinktas esamasis gubernato

rius Len Small. Iš 2,581 visą 
C.ook ka imies precinktų gauti 
iš 110 precinktų balsavimo re
zultatai parodo, kad Small yra 
gavęs 21,788 balsus prieš 
17,1 10 balsą už demokratą 
kandidatą Jonės.

Pirma socialistine Anglijos 
valdžia. darbiečių kabine
tas su minisleriu pirmininku 
Ramsay MacDonaldu prieky, 
šiandii rezignavo.

Socialistine Anglijos valdžia 
laikėsi devynis mėnesius.

Bakhvin — naujas 
premjeras

Priėmęs Ramsay MacDonal- 
do kabineto rezignaciją kara
lius Jurgis pakvietė konserva
torių lyderi, buvusį jau pir
miau premjerą, Stanley Bald- 
\viną sudaryti naują valdžią. 
Bald‘x\ in’as pakvietimą priėmė.

Francijos parlamento po
sėdžiai vėl prasidėjo

Valdžia Įnešė įstatymo suma
nymą kovai su spekuliaciją

Pilietinis karas Kinuose

GERAI GIEDOJO DIEVO 
GARBEI, DAR GERIAU 

PLešė SAVO NAUDAI

VVASHINGTON, D. ('., lapk. 
L— Policija suėmė Fr. llart’ą, 
21 metą bažnyčios “kantorių”, 
gy ven i įsi kl c-honi j o j. Pa sirodė. 
kad jis ne tik mokėjo gerai 
bažnyčioj giedeiti Dfevo gatr- 
bei, bet dar geriau plėšti savo 
naudai, šiaurvakarinėj miesto 
daly jis papildęs daugybę plė
šimų. Policijai padarius kratą, 
jo kambary rasta gražaus gro
bio, vertės apie 15,000 dolerių.

PARYŽIUS, lapk. L Pran
ei jcfr parlamentas šiandie vėl 
pradėjo savo posėdžius.

Pirmas valdžios Įneštas įsta
tymų sumanymas * liečia spe
kuliaciją maistu ir kitais rei
kalingiausiais gyvenimui daik
tais. Kovai su didėjančiu gyve
namųjų reikmenų brangumu 
norima atgaivinti kai kurios 
priemones, kurios buvo varto
jamos karo metais.

Atstovu rūmai pareiškė 
Herriot'u i pasitikėjimo

PARYŽIUS, lapkr. I. Par
lamentui susirinkus, atstovų1 
butas šiandie 110 balsų prieš j 
170 pareiškė Herrioto valdžiai 
pasitikėjimo, premjerui pareigi 
kalavus, kad interpeliacijos,! 
kurių viena ypač kritikavo 
valdžią dėl atnaujinimo Mor
gano paskolos Francijos va
liutai stabilizuoti, butų atidė- 

'' tos neapribotam laikui. Prem
jeras Herriot as pareiškė, kad 
atnaujintoji paskola nė kiek 
nevaržo valdžios laisvės.

FAURE, ŽYMUS PRANCŪZŲ 
KOMPOZITORIUS MIRĖ

PARYŽIUS, lapkr. 4.— šian
die mirė žymus franeuzų kom
pozitorius, Gabriel Faune, Pa
ryžiaus Nacionalcs Muzikos 
Konservatorijos direktorius. Jis 
buvo gimęs Pamiers’e, 1845 
m. gegužės 13,

Generolo Feng’o kavalerija Įėjo 
į Tientsiną. Gen. V u esą pa
bėgęs Į Tsingtao

TIENTSJN. Kinai, lapkr. t.
Pekino generolo Feng Ju- 

Hsiango kavalerija šiandie vi
dudienį Įėjo į Tientsiną, nesu
tikdama niekur kiek smarkes
nio pasipriešinimo.

Tkntsino gyventojai vakar 
anksti rytą buvo labai išsigan
dę, išgirdę stiprų armotų šau
dymą. Greitai Lėčiau nurimo 
atsižinoję, kad miesto niekas 
nebombarduoja, bet kad sto
vinčioj i čia franeuzų kariuo
mene artilerijos pratimus da
ro.

Eina girdai, kad pašalinta- 
sai Pekino vyriausias kariuo
menės vadas generolas V u Pei- 
Fu, kuriam iki šiol nepavyko 
jo bandymui atgauti savo vie
tą, iš kurios jį jo buvęs paval
dinys, gen. Feng, išstūmė, esąs 
pabėgęs į.Tsingtao, neitralę te
ritoriją ties Kiaučau jūrių 
įlanka.

Del patvarios visuotinos 
pasaulio taikos

Federalė bažnyčių taryba kvie
čia visų valstijų gubernato
rius padėti pasaulio taikos 
reikalui

\VASHINGTON’, I). C„ lapk. 
4.— Federales bažnyčių tary
bos tarptautinio teisingumo 
komisija kreipėsi i visų valsti
jų gubernatorius, prašydama, 
kad jie paskelbtų proklamaci
jas apie reikalą konstruktyvių 
priemonių pasaulio teisingu
mui ir taikai, kurios (prokla
macijos) Paliaubų Sekmadie
ni, lakpričio 9, butų visose baž
nyčiose ir sinagogose skaito
mos.

Federalė bažnyčių taryba pla
nuoja Paliaubų Sekmadienį, 
lapkr. 9, pavartoti kaipo tin
kamiausią dieną visuotinai pa
saulio taikai propaguoti.

MINNEAPOLIS, Minu., lap
kričio 4. — čia siaučia juodų
jų raupų epidemija. Dvidešimt 
septyni asmenys jau mirė ir 
dar įregistruota 116 susirgi-

Dideli tvanai Francijoj, Vokiečiy spaudos paša 
Belgijoj ir Olandijoj

Pasėliai laukuose sunaikinta; 
prigėrė nemaža naminių gy
vuliu, t

kos apie rinkimus 
Amerikoj

Chicagos dienraščio “Tri
būne” korespondentas Perline, 

Del ( ieerge Seldes, praneša juogin- 
lietų gų žinių apie lai, kaip Vokieti-

I ap
lipęs labai patvino, darydamos krivio 3. taigi dieną prieš pre- 
didelių pragaiščių. Setuos upės zidento rinkimus Amerikoj, 
vanduo per pastarąsias dvi die- rašė apie Inos rinkimus nebu-i 
mis pakilo daugiau nei šešias tų uebučiausią pasakų. Žiniu 
pėdas. Pakito smarkiai vanduo 'antraštės didelėmis raidėmis

PARYŽ1US, lapkr. 4. 
no.pa I iau j a m ų s mark i ų
šiaurinėj Francijoj ir Belgijoj jos laikraščiai pirmadieni,

Argono j Metise upė pavertė,. “Sekretorii 
ežeru mylių mylias plotų. Ne-'republikonas. 
toli ('.barines keletas fabrikų

Iš Olandijos pietinių provin-' 
rijų praneša, kad ir ten dideli! , 
polviniai. Dideli plotai pasėlių 
sunaikinta. Nemaža gyvulių 
prigėrė.

AUKŠČIAUS1A PASAULY RA
LIO- TE I .EI T) NO STOTI S

TARBES, Francija, lapkr. 
4. —- Aukščiausia pasauly ra- 
dio-telcfono stotis tapo atida
ryta aukščiausioj observatori
joj Pi c d u Midi kalne, apie 10 
Inkstąncių pėdų aukštumoj.

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu; truputį šilčiau; leng
vas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniu 
siekė 10° F.

šiandie saulė teka 0:27, Įei
džaisi 1:11 vai.

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

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

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

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

' virto

savo jėgas meta Į Cooliilge’o 
lagerį. Priešinas administ
racijos pakeitimui. — Extra!

Rinkimuose Amerikoj krau- 
liejasi. Partijų kovoj

dvidešimt imis žmonių užmuš-

Pasak korespondento, Berli-
nu nacionalistų ir monarebistų 
laikraščiai buvę prašmatniausi 

I pasakoriai. Laikraštis Der Tag 
vakarinėj laidoj didelėmis rai
dėmis išspausdinęs: “Amerikoj 

įeina kruvina rinkimų kova!” 
I Kitas laikraštis skelbia, kad 
' Ku Klu.\ Klaniečiu riaušės 
Niles micsle, ()., lai trijų 

'politinių partijų batalija. Dar 
kitas laikraštis pasakoja, kad 
valstybės sekretorius Hughes 
staiga priešį pal rinkimų dieną 
virtęs republikonų ir visa sa
vo jėga ėmęs remti Coolidge’ą.

RINKIMŲ EKSCESAI

Nušovė rinkimų teisėją ir 
jo sūnų

JAOKSON, Tenn., lapkr. I.
Kivirčuose dėl rinkimų Dan 

G. PaKvers, sumuštas “praime- 
riuose” republikonų kandida
tas teisėjo vietai, nušovė rin
kimų teisėją G. Bartbolomew 
ir jo sūnų./

šeši bakavimo valdininkai 
areštuoti dėl vartojimo 

smurto

, MEMPHIS, Temų hipl<r. 4. 
— šeši precinkto rinkimų val
dininkai tapo areštuoti, kalti
nami dėl vartojimo smurto bal- 
suo tojams, nebalsuojantiems 
taip, kaip tie valdininkai juos 
verčia.

235 emigranty paskelbė 
bado streiką c

Į Ameriką, dėl kvotos, jie ne
gali išvažiuoti, o laivų kom
panija atsisako juots ilgiau 

'penėti 
/

ŠERBl RGAS, Francija, lapk. 
I. Apie 235 emigrantai iš 
Rusijos, beveik visi žydai, ku
rie jau ilgas laikas kaip gy
vena čia lėšomis \Vhile Star 
laivų kompanijos, paskelbė ba
do streiką. Kadangi griešlai 
suvaržius emigraciją Į Jungti
nes Valstijas jįe Amerikon 
greitai nelegali patekti, tai 
kompanija buvo pasisiūlius iš
vežti juos i Pietų Ameriką, o 
jei jie Doi i laukti, ligi einant 
kvota jie galės bul Įleisti i 
Jungtines Valstijas, tai jie pa
tys turi savo lėšomis gyventi. 
Kadangi emigrantai nenori va
žiuot i Pietų Amerika, tai kom- 
panija atsisakė ilgiau juos sa
vo lėšomis laikyti emigrantų 
\ iešbuly.

12 žmonių žuvo traukinio 
nelaimėj Anglijoj

LIVERPULIS, Anglija, lapk. 
1. Netoli Lytham praeitą
naktį susikalė greitasis trauki
nys, bėgęs iŠ Liverpulio i 
Blackpulj. Katastrofoj dvylika 
žmonių rados užmušiu ir daug 
sužeistų.

RADO TRIS MEDŽIOTOJŲ 
LAVONUS

MINNEAPOLIS, Minn., lapk. 
3. — I ieš Twiui Lakęs rasta 
trys žmonių lavonai. Pasirodė, 
kad visi jie .buvo mi n neapolie
čiai, iškeliavę medžioti. Ženk
lai ant jų kūnų rodo, kad jie 
buvo nužudyti.

Brazilijos karo laivyne 
kilęs maištas

Maistininkai užvaldę du karo 
laivu ir kažinkur išplaukę.

HI ENOS AIRES. Argentina, 
lapkr. 4. Gautos šiandie iš 
Brazilijos telegramos skelbia, 
kad Brazilijos laivyne kilęs 
maišias. Maištininkai užvaldė 
karo laivą Sao Paulo, kurs 
kartu su kitu karo laivu iš Rio 
de Janeiro uosto pasišalinę ne
žinia kur.

“Juoduoju maru" mirė 
jau 25 žmonės

LOS ANGELES, C.alif., lap
kričio L —“Juoduoju maru," 
kur pradėjo čia siausti ypač 
moksiŲiečiu gy^enamoj mies
to daly, mirė jau dvidešimt 
penki asmenys. Įregistruota 
keletas naujų susirgimų.

Federalė, valstijos ir mies
to vyriausybės bendrai imasi 
visų priemonių kovai su ta bai
sia epidemija.

Mergaitės viduriuose ra- 
1 do gyvą angį

CH.UR, Šveicarija, spalio 15.
Dideliuose skausmuose mi

rė čia viena jauna mergaitė, 
“ntrrse”. Kai mirusiai buvo ati
daryti viduriai, juose daktarai 
rado gyvi} anjfį. Daktarai nesu
galvoja, kuo budu galėjo an
gis patikli i mergaitės vidu
rius. Jie spėja, kad greičiau
sia vaikščiodama kalnuose mer
gaite atsigėrė kur nors i.š kal
nų upelio vandens ir gerdama 
prarijo arba angies kiaušinėlį, 
arba jau gyvą mažyti angį.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

I *

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenęių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50 CENTU
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo ailikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie buš indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

No. 20 > . į f
valyt pamerkus juos per rtaktį rūgu
siam piene.

Geras gėrimas galima padaryt su
maišius šaltą arbatą ir lemohftdą. 
Dadėk kelias riekutes orandžio.

Naminiai PasigdlbėjrfaAi ?
1 o sunkios dienos darbų turėtumėt 

persimainyt čeverykus tuoj kaip tik 
pareinat namon kad čeverykai gerai 
išsivėdintų ir kojų muskulai atsi
gautų.

Pirm vaškuojant ar liakeruojant 
medines grindis ar rakandus, žiūrėk 
kad medis butų visai švarus, nes vi
sos dulkės bus žymu po liakeru.

Pirm naudojant dėžę maliavos ap- 
versk ją. aukštieninka. Nusistovėjus 
maliava persisunks per visą ir išsi
teks ir susimaišys su paviršiais.

Jeigu stalo ar komodės stalčiai ne
vaikščioja lengvai patrink stalčiaus 
kraštus su muilu ir jie lengvai eis.

Tą reikia daryti ir su langais arba 
kitais nepajudinamais mediniais daik
tais kurie vienas pro 1

Jeigu .^drapanas gerai suprosysi 
.pirm padėjimu ,ant ilgesnio laiko, jos 
bus* liųosos Aup-kąędžių. Prosijimas 
■-uifaikiiia paMslėpušius 'kandžių pe
lus drapanose. ,

Grožės Patarimai 
1 ■ i , ‘ » *• )

Plaukai neturėtų- pradėt* žilti pirm 
pasiekimo penkiasdešimts metų ąm- 
.iaus, jeigu jie užlaikomi švariai 
ir sveikai. Abelnai tamsus plaukai 
greičiau pradeda žilti negu šviesus. 
Sausi plaukai linkę greičiau nustot 
savo spalvos negu turinti savyj alie
jaus. Senu faktu yra jog didesnio 
amžiaus žmogų negalima išgydyt iš 
pražilinto. Galima pirkti vaistinėse 

Dadėk i (*au£ Produktų kurių išdirbėjai sako 
galima jais išlaikyt plaukus nuo pra- 
žilimo. Nėra nustatyta kaip tankiai 

nėr 21-. valanti reik mazgoti plaukus ar naudoti ge- 
sk vėl *kilti iki1 ra plaukų toniką. Vienok patartina 

Kepk 45 iki 60 minutų j Patart su geru žinovu apie šilimą.
Pyragaičiai ga-1 

tešlos pasidaryt* dadėjus • 
ii- uždaro i dali tos;

I. RODYKLE

Virimo''Receptai

Nėra kito paskiro maisto nuo ku
rio sveikata ir gerovė abelnos šeimy
nos priklauso kaip gera duona. Duo
na, abelnai, yra maistingas ir ekono
minis maistas. Namie daromos tu
ri saldų skonį ir rūšį kokią 'kita duo
na negali turėti. Žinant kaip pasi
daryt gerą duoną pagelbsti išmokt ir 
kitus valgius gamint. Paprasta duo
na tankiai neturi maistingumo. Tu
rit pramokti daryt ją su razinkomis 
naudojant grynai kvietinius miltus 
ar sėlenas. Sekantis receptas 
dys kaip padalyt duoną kuri 
skonį kaip pyragas.

RAZINKINĖ DUONA

pa ro
tu rėš

SPONGE—1 puskvortė, drungno van
dens, 
1 kvorta (L svaras) miltų 
šmotas mielių. 

Vakare sutrupink ir pamerk mie
les per 20 minutų drungnam vande
nyje. Sumaišyk su miltais iki „vi
dutiniškos minkštos tešlos (sponge). 
Uždengk. leisk kilti šiltoj vietoje 
per naktį . •
TEŠLA—Sponge kaip viršuj 

1 puskvortė drungno van
dens arba užvirinto pieno 
ir atvėsinto 
8 šaukštukai druskos 
8 šaukštai (’-j puoduko) 
cukraus

1 šaukštai uždaro
2 puod. sėkluotu razinkų 
2 kvortos (2 sv.) ar dau
giau sijotų miltų (šiltų 
bet ne karštu)

Ryte sumaišyk tešlą su vandeniu 
ar pienu, druska, cukrum, uždaru ir, 
razinkom gerai miltuotom. 
miltus ir maišyk iki tešla bus viduti
nė. Minkyk apie 10 minutų. leisk 
kilti iki padvigubės 
<las. Suminkyk. 
padvigubės. T 
vidutiniam karšty j. 
Įima iš tos 
daugiau cukraus 
pat tešlos.

Virtuvės Reikaluose

iCIJOS

Oetroit, Mieli.
Prakalbos, vakarienė ir atidos 

Lietuvos socialdemokratams.

Lapkričio 2 d. vietinė Lietu
vių Sjocialištų Sąjungos 116 kuo
pa surengė prakalbas, kad Pa
agitavus už La Follette’o-Wheel- 
er’io kandidatūras. Kalbėjo 
“Naujiehų” redaktorius P. Gri
gaitis, iš Chicagos, ir keletas an
glų. Publikos buvo gana daug.

Vakare tą pačių dieną L. S. S. 
116 kuopos pastangomis tapo su
rengta drg. Grigaičio priėmimui 
vakariene viename hotelyje. Jo
je dalyvavo netoli 60 žmonių, ne 
tik'sąjungiečiai, bet ir vietiniai 
lietuvių inteligentai, <" 
veikėjai ir kiti žymesnieji lietu
vių kolonijos nariai. Publika, ga-

T. Jurėnas . .............
P. šlapelis   ...... .
K. W................-.........
M. C. ....... .................
J. P. Uviclį...............
Dr. J. J. Jonikaitis ...
M. Žukauskaite. .'........
S. June...........u....... u
Dr. F. Mktulaitis,.... i
A. Pbcevįčaitč
St. Gii’štautas ....

J. J. ‘Struždajs. ..
Smulkių aukų

Viso
-

1.0,0 bai daug bedarbių apleidžia tų 
.... 3/00 
... W 
... 1;W), 
... 2.00 
.... 5.00 
.... 1.00 
I... 1.00 

1.00 
1.00

2 1:00,
1.00 išveicari jąt 

..10.00? r

Tarptautinė Darbo Žinip į

viėtą. j1

....
KomutilkAeijti upe sustojo.

Nuo rugsėjo 2 d., 1924 m. komu
nikacija. Paragvajaus upe su 

’kitomJs pasaulio dalimis vršiškai 
'suparalyžiuota iš priežasties Ar
gentinos ‘upių . dai’bi ninku strei
ko, ir komuhį'kaęija su Paragva- 

*ju daug nukentėjo. - ;■ ■■. >
Y*-' * ’

Nori Sumažinti i migraciją.
25Įsakoma, jkad Šveicarija ^varsto 

-apite d migracijos snrtiažvmhią, 
56 25 tuomj, palaikius -tik tokių 
•r/ gyventojų rūšį, kuri priduotų 

daug naudos lai šaliai.

>!*■**•*****—**'■’«***-«* **■ < 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
N¥TI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAR MUS. TAS JUMS BUS.

į ANT NAUDOS.

S.LFABIONASCG

809 W. 35th St., ChiMgoį
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 g 

PADAROM PIRKIMO -IR PAR- *
* DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir j 
n Parduodam Laivakortes. • ,

n3*,s.^9*r<4r<Kr^<**«a

Sutrauka
Brazilija:

Naujas Imigracijos įstaty- ( 
mas — Aktas No. 431 išleistas

draugijų l)njpn<ižio 9 d., 1924, Pernambu-
ce, sutvėrė Darbo ir Imigracijos 
Departamentą Valstybės Admi- 

Naujas aktas iĮima sakyt, buvo rinktinė. Drg. nįstracijoj.
J. J. Strazdas buvo tvarkos ve- kuris rįšasi su imigracija, tini 

daug reikšmės nes liečiasi su ag-dejas. ' ( *
Dalyvavusieji vakarienėje sve- fikulturos vVstimo klausimu, 

kitą šliaužioja.!eiai *a^ai smagiai praleido laiką 
ir sudėjo gražią auką Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai. Auka
vo šie asmens:

<

Aukos Liet. Soc» Deni. 
Partijai

; ;> - i,

•Kanadą
♦ ‘ Vi

, Didinasi Imigracija. — Atlan- ■ 
tiko Keleivių•• Konferencijos va-j 
portai parodo, kad Kanadoje di
dinasi imigracija iš Europos ša
lių nuo to laiko, kuomet Jungti-

Vietos Skausmas nuo Neuritis
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
8823 So. Halstrd St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Y pa tiška Sveikata
Pasirinkimas ir naudojimas muilo 

yra labai svarbu užlaikyme odos ir 
kūno geroj sveikatoj. Muilai daro
ma maišant atkali ir riebalus. Mui
lai daromi kieti ir skysti sulyg rei- 

l’adai ymui geros plaktos .-metonos I kajo naudojimui.<eros plaktos ,-metonos j kido naudojimui. Pigus muilai yra 
ketvirtdalj puskvortės I iš prastų riebalų ir nukvepinti. kadgalit naudot 

riebios Smetonos ir dadėt biskį ke
pamos sodos ir paskui plakti.

Padarymui geros prosymui lentos 
sudekit kelias eiles Turkiškų abrusų.

Parenkant stotkus naudojimui ant 
stalo geriausia paprastais bryzeliais 
apvedžiotos ir jos turi gerą išžiūrą. 
Amerikos ir Angliškas porcelis turi 
gražius apmarginimus ir yra geros 
lųšies. Gera yra vengti spalvų val
gomose torielkose.

Aprūdiję peiliai galima lengvai nu-

nebūtų žymu pigių riebalų. Naudo
dami pigų muilą patirsit jog jis su
aižo odą. Minkštas muilas reikia 
naudot mazgojimui galvos, o kietas 
valymui kūno. Pardavimui yra dau
gybė muilų ir kožnas turi savo abel- 
ną vertę. Maudymuisi naudot gera 
castile arba glycerino muilas, 
gojimui tūlų dalių kūno reikia 
doti muilą 
šepečio, ne 
riau kadangi

Maz- 
nau- 

ant spandžio ar minkšto 
us išvalys odą daug ge- 
atidaro odos skylutes.

P. J. Milton .. ..... $1.00
P. Kaušius......... ........2.00
V. Kriaučiūnas .. .............  1.00
P. Juzėnas ....... . ......... 1.00
B. Keblaitienė ... ............ 1.00
S. Spaitis ........... ........ 1.00
F. ,8. Thomson .. ........ 1.00
A. VaFevičia .... ........ 1.00
P. Sadulas......... .............  1.00
A. Klemensas ............. 1.00
K. SnuolisN. ....... ...........   1.00

,V. Allen .............. .............  1.00
J. Darinėtis .. . .............. 1.00
M. Kučinskienė .. .............  1.00

. J.'Kučinskas .......  1.00
M. Žukauskaite .........  1.00
L. Guzynas......... .......... . 1.00
W. Žemaitis .. ..... ......  1.00
S. Ambrazas ... 1.00
N. N. .............. ..... .... 1.00
N. N................ . .......... 1.00
M. Ainbrazienė .. ..........   1.00
Mrs. žemaitieiįė 1.00

nės Valstybės' suVatžė imigrąci-1 
te-
Ekvadoris:

Užsidarė tartokai. — Penki 
šimtai žmonių neteko dalbų, 
kuomet užsidarė tartokai Esme- 

1924 m. 
tvirtina, 

su

raide, rugpiučio 21 d 
Plovyklų savjąinkai 
kad jie negali ;konkuruoti 
Guayaųuilo plovyklomis 
Ožiai uždėjus daugiau taksų. 
Niderlandįja:

Industrine taika: — Užsibai
gus streikui 1,506 darbininkų 
llollandijos didžiausioje mašine
rijos dirbtuvėję, galima sakyti, 
kad industrine taika sugrįžo Ni- 
derlandijoje.
Nauja Škotija. *; .

Geliežies ir Plieno Industrija, 
—t- Geležies ii plieno dirbtuvės 
užsidarė Sydney mieste, Naujoj 
Škotijoj, ir iš tos priežasties la-

Mes l^ekomendijojaine Sekančius Produktus:
Kuomet vartojate pieną darymui i Borden’s yra gryniausis farmų pienas 

pudingo, pajų, susų arba sriubų, var-' su palikta jame smetona. Prašykite 
tokite Borden’s Evaporated pieną, nes jūsų groserninko Borden’s neimk kito.

gavęs!

ir 
tai

Pleiskanos sunaikina 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatoa lašėdamas ant akmeni 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nore išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprieileiskite šitokio atsitikimo prie 
Naudokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
nešvarių baltų lupynšlių pirmų pasirodymų 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bouka G5c. aptiekose, arba ui 75c. ybiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

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

f GAL BŪT JUS ESATE VIENAS LAIMIN&piy 
AR jy$ GALITE IŠRIŠTI ŠITA? | 

VICASABNAUIS
Viršui sustatytos raidės jei gerai sudėtos sudaro 
vaidą vieno žymaus lietuvio vyro. Atsiųskite išrištą 
klausimą i 10 dienų ir gausite dovanų puikų lotą, 
mieros 30x125 pėdų dykai viskas yra išvalyta toje 
sekcijoje, dabar yra atdara dėl kolonizacijos.

HOWARD TANO ASSOCIATION
19 So. La Šalie Street, Suite 812-13-14

Phone State 6053

h Kjiegą msrtdama | Mk»w ir aattjna
m. Cnah «rbfc ant UnDoUjimo.

PlrmatinS Lletavi* Rlektr** Kar>vrnei)« Aw>«r1k>rj»
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.

A. BARTKUS, Prm.
» W. 47tb St, Tel. Koulevard 71LH, 1892. Chicar»

.■» ■■ -r.- • ■ - v.' ■ ■■ ■ *»

Tos gyduoles veikia greitai ir 
suteikia tikras pasekmes

liacija prašalina -pasekmės ku
rios gamina skausmus:

Tuojau jus pajausite j; tikrą 
palengvinimą. <Kqi Jus dąr tik 
supraaįte, jauĮ tsk&usput j riebus. 
Jis neriūdąžyš kdno.‘;''‘.Vrei ap- 
tiekoriai turi Sloan's BČJoėntai!

Nereikia trinti — neteik laukti 
— Slon’s suteiks jums tikrą / 
pagelba kaip tik jį vartosiu 
Jums nereikia rūpintis apie ,tri< 
nimą. Tik uždekit jj švelniai* ••

Jis tuoj pradės kraują greitai > 
cirkuliuoti į skaudamą vietą. 
Ir ta padauginta kraujo cirku-

Sloaris LinimentS

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI^
. ■ , M"*Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime speciali skyrių dėl palėgelių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.

1
15&3 W. Division St., netoli Ashland Avė*

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti j biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutarti.
■BBBKiBKKMUBMBMBBMBCUMMMMMBVBBBMBBBBaBBBHBBBHBBBBHI

Šiandien Visi į
Vaičkaus Teatrą

S . 1. , % ’ * i '■ (. * f • 7 j.

Triačiadienį, Lapkričio-Nov. 5 d., 1924

EIGHTH STREET TEATRE
Wabash Avė. ir Sth Street

Pradžia lygiai 8 vai. vak.

Statoma trys trumpi veikalai:

KOMEDIJA “SUSIMILDAMAS”
DRAMA “PIETRO CARUSO”

KOMEDIJA “ŽVAKUTE UŽGESO"
Juokingi, gražus ir įspūdingi veikalai, ypač ka

da yra vaidinami p. Vaičkaus trupės.
t

Vaidinime dalyvaus pats p. Vąičkus, lietuvių 
Dramos tėvas.

Tikietus reikia gauti iš anksto, nes gali pritruk
ti. Sąrašo stočių, kur gaunami tikietai žiūrėk vie
tos žiniose. , \

Šitas pirmas Lietuvos Artistų pasirodymas Chi- 
cagos lietuvių scenoje bus didžiausia vietos Lietu
vių Meno Šventė ir todėl kiekvienas kam tas menas 
brangus ,privalo ateiti. Vaičkus

A

5a/-r "

K. JURGELIONIS
; « ADVOKATAS
127 N. Dearbom St., Room 1117 

n Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą: 

3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 

Panedelio vakare:
4601 So. Marshfield Ate.

i Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas

akoja pinigų 1 ir 2 morgičiams.

’ J. P. ttAITCHES
. Advokatas
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
| 10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas. dieną liuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

V-- ,7•----- --  " "--- • • ; v.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL, Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nwo 9-6

3301 S. Halsted S t., Tel. Blvd. 67Z5 
6-8 ▼. v. apart Fanedėlio ir '

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda viauosa Taismnė««, K«saat- 
nooja Ab»tr&ktu», Pa4a»*o pirkimu ir 
pardavimo Dnkumapiu* ir IgsJioJimua

7 South Dearborn Street 
TaUIcuua KandolpK 32NJ 

Vakarais: 2151 Wesl 22 Street 
L'aiafaiUM CnnrG 16<7.

gmiRm.aayi.iii u 11 ■■m m l n ' ■ i ' į n į,/
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumniestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashintton St.

Cor. yVashington & Clark

Namų Tel.: Įlydė Park 8896

V. W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 |
'tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Ckicago Į
Tel. Yordi 4681

I A. E. STASULAM'I
1? ADVOKATAS
I 77 W. VVashington St. Room 911 E
* Tel. Central 6200 ;
Č Cicero Utarninko vakaro

1314 S. Cicero A v. T.C'icero 5036 N
■ Ant Bridgepoito Seredoj nuo
I 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. - I 
B 3236 S. Halsted St. T.Boul, 6737 V
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Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia hut atsargų3 ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Or C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki l; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Rooscvelt 81.35 
Rezidencija Brunsvvick 4887

Iš tarpo biznierių
Town of Lake.

Peter Barškis, 1748-50 \V. 47 
St., Furniture’ krautuve, gerai 
žinomas lietuviams ant T.....
of Lake ir kitose kolonijose, pa
sipuošė. Praeivjiia,' sustoję 5r 
žiuri į jo langus mat yra naujas 
Fordas išstatytas jo lange ant 
kurio yra iškaba, kad tas For
das galima laimėti net už 10 
centu! <

nes vilkina pirkimą reikalin
giausių daiktų ir kažko laukia.

Prie pabloginimo padėties 
Idangiaiisia prisidėjo įvairus pa- 

_Iškalai, negu tikroji ixriežastis. 
.. žmonės jau nuo senovės turi

BRIDGEPORTAS WEST SIDE

Jos^zTl
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi- 
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite henioroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuą rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai svoriate? Ar kenčiate nuo 
nervu — nemigo, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusj liežuvį ? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schvveers

Ofisas
1112-111L Milvvatikee A v.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz

Valandos 9-12 ryto, 2-5 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Kada jo užklausiau kam jis 
ta Fordą leidžia ant 
ino? Jis sako, kad 
o rga n i zac i j os, Šoko 1 ų, 
jiems vietą duodąs.
blausiu užsiėmimu yra parduoti 
pečius i-v kitus

išlaimėji- 
lai čekų

Jo svai-

namu rakandus.

Paul Norkus 
užsiima pe r k r a u st y m u 
ir visokių kitų daiktų, 
vienas iš teisingiausių tame už
siėmime tarpo lietuvių, per tai

1706 W. 17th St. 
rakandų 
Jis yra

žvalgas.

Radio staliukai.

dienomis

Banko
PO

Lytiškos Ligos Gali 
Boti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Dr. W. K. 
Kefcister,

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
keti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

Neužginčija- 
i--- patyrusius 
daktarus, kuria 

ni.-is faktas išgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik- 
roskopą, prašali
nant visus klini- 
kj o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
n io 
dynio nei 
neturi sirgti. Jei 
resata išgydyti, 
oli vien tik yra 
todėl, kad apleido 
ta gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų Jūsų 
kraujujo — išva

lykite jj ; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
gražinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
sinagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at 
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran 
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu 
matizmo, Nenritis, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, l’ao- 

Pasididinusių 
yra pasekmė 
kraujo, 
pagelba

vienas tino- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabartį- 
žinojimo

vienas

rstiste, Slinkimo plaukų, 
gružolų. Skrupulų ir 1.1, 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
gulima greitai išvalyti su 
dyino.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, 
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad jų atiduoti 
nepatyrusienM daktarams. Pas mane gau
site gei-ų ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintu ir linksmių 
pacijentų. kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Seram, čiepinj, Bakterinj, Anti 
toksinį, taipgi »i>ecialiu3 intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales EuropiSkaš gyduole* "606” 
ir "9ir*.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsiseni- 
jusiu ligų, Nervų, Kraujo, Godos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, a.4 atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasUi- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egxa- 
mfnuojų su pagelba X-Ray ir mikroe- 
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą.

kur|
«y-

ku-

Pntarltnos dykai ir užlaikoma alapty- 
Mje.

Mes kalbame lietuvilkaL

a landos nuo 9 ryto iki 5:80 po pl«- 
kasdien. Utaminke, Seredoj ir 9ubą- 
vakarais iki 8 valandai.

edėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po pi et.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom StM Chicago, III. 

(ItnkiU el«T«tor| iki 12 nurito)

jau 

nėra naujienybė. Kiekvienas as
muo daugiau ar mažiau žino a- 
pie radio. Randasi net tokių 
“drąsuolių-mekanikų,” kurie 
griebiasi patys dirbti radiolas 
ar “radio setus.” S 
materiolą sulipdo ant 
apkarglioja vėlomis; 
šaus uždeda koki mirs 
vot ir džiaugiasi turi 
sėt.”

lentos, 
ant vi r-

“radio

nauda, 
ja tik

iš tokio radio
'Toks “radio” 

išbėdos.

nedidele
tarnau-

specialistai, kurie turi atatin
kama mokslą ir įrankius.v t- C

Kas geidžia turėti gerą radio

chuną, 1601 So. Ashland Avė- 
čia lai tikrai ras iižganėdina'n- 
čitis radinius už prieinamas

Bridgeportas

Bridgeporto biznieriai su di
deliu atsidavimu laukia rinkimu 
pasekmių ir šalto oro.

Paskutinis pusmetis 
sunkus kožnam bizniui:

buvo
žmo-

- LITTLE - 
, SPINOGRAPHS

Tas kuris neturėjo j u- 
ligos pasiren- 

gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yra labai daug klai- i 

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su- 
teikiama žmonėms ku- ūflE
rie serga, todėl nešte- UM
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

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

DR. J. M. FINSL()W, 
Chiropractor

>645 W. 47 St.. Chicago, III.
Te). Boulevard 7006

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

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą
SUIRIMAI bile vieno* 

_—sekančių dalių Rali pa- 
eiti nuo NERVOS prh 
spaudinio nugarkaulio 

Z kauliukais:

—SMEGENŲ 
-- AKIŲ 
"-AUSŲ 
^NOSIES 
J>GEKKLftS 
VRANKŲ 
IMKIMĖS 
^PLAUČIŲ 
VVKEPENŲ 
\V PILVO 
NkSALDGILftS 
\V BLUŽNIES 
\\’ NKSTŲ
V’LONŲJŲ 

. MIDŽIŲJŲ 
Plytinių 
Nranarių

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Bailinami
Chiropractor Palmei* mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

supratimą, jog1 rinkimų metais 
reikia būt atsargiems ir labai 
taupyt. Kiekvienas pirkinys y- 
ra atidedamas ir atidedamas vis 
tolesniam laikui, kolei tik gali | 
be to apsieiti. Tas ve ir iššau
kia laikinio biznio nupuolimą.

Bet dabartinis nupuolimas y- 
ra tik fiktyvis, o ne tikras. Pra
ėjus rinkimams žmonės prasi
blaivys ir biznis labai pagerės.

Taip galvoja Bridgeporto bi
znieriai ir pilni masinančios vil

iai ik ia rinkimu pasekmių.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
.3214 So. Halsted St., 

(hicago, iii.

Phnnp Boulevard 2183
JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jewcler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
.3317 So. Halsted St., 

Chicago, [II.

A. R

ties

Naujienų apielinke

Šios apielinkės biznieriai nors 
jaučiasi labai “blue,” bet žiuri 
Į ateiti išplėstomis ir viltingo-* 
mis akimis. Didžiausia bėda su 
šios apielinkės biznieriais yra 
ta. kad jie didžiumoj turi kenk
smingą bizniui nuomonę — ne- 
sigarsinti. Be garsinimąsi 
šiais laikais biznio negalima pa
daryt. Juo daugiau garsinies, 
tuo daugiau biznio gauni, nesi- 
garsiiįi Į— esi nežinomas J ir 
skursti. v

Paskutiniu laiku šios apielin
kės biznieriai pamatė tą tiesą: 
pra lojo kalbėti apie išleidimą 
cirkuloirio, kuriame butų visų 
biznierių vardai ir adresai ir 
atspausdinti to cirkuliorio apie 
40,000 — išdalinti 
dykai.

Tai, žinoma yra . 
bra n g u s ga rs i n i mos i
tai geriau negu niekas.

Jjai 
fpilų

Vienatiniai importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu- 

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
.3.32.3-25 So. Halsted St., 

Chicago, III.

49c.
98c?

žmoniems

būdas, bet

BRIDGEPORTAS
MILDA THEATRE 

3110-41 So. Halsted St.
Bus rodomi šio paveikslai 

šiandien, Seredoj

Ketverge Nov. 6, Pėtnyčioj Nov. 7 
ir S'ubatoj Nov. S, 

BUTTERFLY
Nedėlioję Nov. 9, Korneth MacDonald 
“THE FRIDE SUNSHINE ALLEY” 
Nov. 10, 11 ir 12 Thomas Meighan 

IN THE ALASKAN 
Labai žingeidus veikalai.

P R A N EŠA ME ‘ LI ET U VIA M S
Kad atidarėme naują, fotografijų 
studiją su modernišktausiais Įren
gimais..

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3.302

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

Oulbramen Trade Mark

f'TJLBRANSENV-JThe Hegis tering Piano

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

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.,

* CHICAGO, ILL.

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuve

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

BRIGHTON PARK
Western Battery 

Station
Auto Accessories & Tires

Ignition Service
4652 So. Western Avė.

Phone Lafayette 6014
Radio auto batrės — nupiginta 

kaina. ' •
Kreipkitės į šią lietuvių ištaigą 

Savininkai
JUOZAS ROKUIŽO JR

MYKOLAS GURSKIS

Phono Lafayette 4711
Brighton Park 

Restaurant
JOS. R AULAS, savin. 

Lietuviški ir Amerikoniški valgiai 
3955 Archer Avė., ( hicago, III.

TOWN OF IAKE

R. A - 0-1-0
Pirkite Čionai RADIO pigiausiomis 

kainomis. Radio ir jų dalys. Eks- 
jertų patarimai. Jhrkit RADIO Ka- 
ėdų dovanoms. Palikite dabar Ka- 
ėdinį orderį ir sutaupykite pi

nigų.
GOLOMBIEWSKIO

APTIEK A
263.3 West 47th Street, 
kampas Talman Avė.
Tel. Lafayette 288G 

CHICAGO, ILL.

Betiošiaus Apticka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, 11).
Jšpildome visus receptus teisingai.

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. |22rid Street,
* ( HICAGO. ILL.

DR. M. K. SHEEHY
DEN'TISTAS

.3795 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6154

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

BRIGHTON PARK
K. Marcinkiewicz

DRV GOODS STORE 
2644 W. 47th SI. .

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

ANTON .1. STUPAY
Vyru aprėdalai: marškiniai, kepures 

ir skrybėles
Valomo ir dažomo
1220 Archer Avė.

f ................... .......................

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
jAįKLk Taisome niu zikališkus 

instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

kiek- 
kaip

6ARADŽIAI
Už

$229
Jus galite nusipirkti visą materio
lą dėl karų garažiaus, miera 
18x18 pėdų, neįskaitant, cementi
niu jfi'indu ir pastatymo.

Už

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

Douglas Products C o.
2901-19 Sb. Halsted Street 
Prieš Mark White Square

A UDITORIUM
CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 Sb. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

APReDALŲ KRAUTUVE

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
3108 South Ęalsted St.

Telefonas Boulevard 1465

F. J. OVERLING
SIUVĖJAS

Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lomo .dažome, prosiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

WEST SIDE
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS 
GRABORIUS

2314 W. 23rd Place 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 0381

M. G. CYNAL
Augštos Rųšies Fotografas 

Vestuvių grupės, šeimynos ir banke
tai musų specialumas. Darome por
tretus, padidiname ir deda i rėmus.
2426 W. 47 Si., netoli Western Av.

Tel. Lafayette 2596

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

and Towing.
4511-U So. Kedzie Avė., 

CHICAGO

Jonas Gurzdas
Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios išdirbystes 

ėeveryKai.

.3956 So. Rockwelt St., 
(HICAGO

Brighton Park Lietuviam
Turbut visi žino, kad sunku atrast 

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

FRANK SABALIAUSKAS, 
SHOE DOCTOR,

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

PIRKITE NAUJUS 
Rudens mados čeverykus 

J. REKER’S 
ČEVERYKŲ KRAUTUVE 

12422 W. 4J St.

Phone Lafayette 8617

SKLEIDĖJAI
Lietuviškos ir Amerikoniškos 

Muzikos ir Dainos.

V Gulbranten Trade Mark
Grojikliai pianai su lietuviškais 

roliais; ir žodžiais ant lengvų išmo
kėjimų. Lietuviški rekordai geriau
sių artistų: J. Butėno, M. Petraus
ko, Sodeikos ir kitų. Sieniniai ir 
kišeninių! laikrodžiai ir žiedai, de) 
vyrų ir merginų. Radio visokio 
didumo.

BRIGHTON MUSIC AND 
JEVVELRY STORE 

C. J. R ŪBI N, Savininkas 
4216 Archer Avė.

Garsinkitės Naujienose

Williams & Yanchus
4140 Archer Avė. ą 

Didelis išpardavimas garantuotų vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų.

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

Phone Lafayette 3018
AUTO GLOBĖ RADIATOR REPA1R 

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

ir pristatomas.
.37.38 Archer Avė.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
JUOZAS GUDJONLS 

.3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

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

Miller & Babitz
.3901 Archer Avė.

Vyrų fumishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civiliniij siutų.

Tel. Lafayette 1939

DR. S. DAV1TZ
DENTISTAS

2001 W. 35th St., 
Kampas 35th St. ir Robey

Egzaminavimas Dykai
Ofisas atdaras nuo 10 ryto iki 9 vak.

Tel. Lafayetta 8733
—     ■ ■ ---------------- -------------- ----------------* - . Į • - , - — T11.I----------------l -

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai su 

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

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

■ TOWN OF LAKE
BAZINIAI PEČIAI

9

Kaina $49.98
Geriausios rųšies gaziniai pečiai dėl 
virimo ir kepimo už labai prieinamą 
kainą $49.98. čia didelis pasirinki
mas. - Ateikit ir persitikrinkite.

Peter Barškis, Furniture 
Store, 

1748-50 W. 47th St.

A. J. KAREIVA & SON
Malęva, geležinės prekes ir 

visokie reikmenys

4537 S. Wood St.,
CHICAGO

Tel. Yards 3850

T AJERAI, BATTERIS, MOBILE
ALIVA IR VISOKIOS REIKME

NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
'J'aisom Tajerus ir Baateris 

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

Phone Boulevard 2282 
Vedėjas A. A. VASILIAUSKAS

1’hone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų 

speciališkumas 
‘ CHARLES K. KINDER 
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry 
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, 111.

Phone Boulevard 1787
PAUL NORKUS

Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dftstatymas į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

ROSELANOAS
Tel. Pullman 578' 

SAM RUDNIK 
Laikrodininkas i 
auksorius. Fono 
grafai ir rekordą 
Persikraustė iš 34: 
Kensington Avė. 
11421 So. Michigan

Avenue.

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

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

Telephone Canal 6174
J. F. Radzius

LIETUVYS’ GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, III,

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriškas siuvėjas.
Valome, prosiname ii' dažome

1622 S. Halsted St.,
CHICAGO

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite

Garsinkitės Naujienose
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NAUJIENOS
The Ijthuaniaii Daily Nsvri 

Publkhed Daily Except Sunday 
By The Lithuaniau New* Vub Ce Inr

Editor P. Grigaiti*

$8.b0
$7.00
$8.00

in Canada.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
per ycar
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Na u j ienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............................. ..... ... $8.00
Pusei metų ...... ..... ...... ....... .... 4.00
Trims mėnesiams .............. .... 2.00
Dviem mėnesiam ............... 1.50
Vienam mėnesiui ........... ..... .75

Chicagoje per ne&iotojusi 
Viena kopija ................... 3c
Savaitei .................. ... .... . - 18c
Mėnesiui ................. __  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitu:

Metams ......    . .. S7.00
Pusei metų .............. .. __ 8.50
Trims mėnesiams . ............. 1.75
Dviem mėnesiam ....... ......... 1.25
Vienam mėnesiui _____  __ .. .. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................    .. S8.00
Pusei metų .......................... ... 4.00
Trims mėnesiams ................. .... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto 

Orderiu, kartu su užsakymu.
Money

kant, dienotvarkėn ir pas lie-J teisingi prieš publiką, kodėl prieš liaudies valią, troškimus 
tuvius. , i jie remia Darbo Partiją, ku-Jr £VVUS reikalus, iždidžiai

r. 1 • ris iie nirma niekindavo*'spiaudami j Kpudies tel8$ nau"
Lietuvoje radikališki li-Į11^ ^ie Pirma n«.qkn-

beralai, valstiečiai liaudiniu- y ° 
kai, stovi kartu su socialde
mokratais opozicijoje kleri
kalams. Paskutiniuose savi
valdybių rinkimuose tos dvi 
partijos, nors statydamos 
atskirus kandidatus, kovojo 
gana sutartinai prieš kleri
kalus ir kovą laimėjo.

Šitie faktai skatina ir 
Amerikos lietuvius pagalvo
ti, ar ne vertėtų čionai su
daryti kokį-nors “bendrą 
frontą” tarpe socialistų ir 
liberalų. Galvojant apie tai, 
neišvengiamai tenka 
miausia išsiaiškinti sau, 
yra liberajizmas ir kas 
socializmas.

ijie remia Darbo Partiją, ku- )r 2YVUS 
I . i j___ 'suiaudan

> dotis laisve jau pasiekė pasku- 
antra, jie tikėjosi galėsią tinės ribos 
“užhypnotizuoti” žmonių 
mases, kurios eina * [ 
darbo Partiją. Jeigu,sočia- 
listinė partija yra tikreny- obalsiai. 
beje ne socialistinė, o tiktai

i’ ramus rinkimai vir
to į aštrią politinę xkovą, kurio
je vyravo politiniai ir sroviniai

J , .1 Todėl ir 
Pas^1 M i aStrift

Vietomis rinkimų ūpas buvo 
susirė-liberalinė, tai kam ji reika- tiek pakilęs, kad įvyko

Kam čia liberalizmo mimų su valdžios salininkais n 
- • 'palaikančia juos policiją.

"Rinkimuose dalyvavo pats 
aktyviausias ir politinai sąmo
ningas šalies gaivalas.

Nors bendras balsavusių 
nuošimtis šiais linkimais ir bu- 

anaiptol

Brooklyno “Vienybė” 
so:

pir
kus 
yra

ra-

linga?
j ėgas skaldyti ? Joą rėmėjai 
tegu geriau dedasi prie seno
sios ir “išbandytosios’’ libe
ralų partijos!

Dabar jau visi žinome, vo mažesnis J bet tas 
kad iŠ tos propagandos nie- dar nerodo padidėjusį šalies ab- 
ko neišėjo, žmonės visai 
nepatikėjo ja, ir vietoje to, 
kad darbininkų masės atsi-

senteizmą gilia to žodžio pras
me.

Rinkimuose nedalyvavo, t- 
y. nebalsavo, pasišalino iš rin-

Koks neprotingas būdas 
yra karu rišti nesutikimus 
tarpe tautų, parodo sekan
čios kelios skaitlinės:

Paskutinis karas kainavo 
visoms dalyvavusioms jame 
valstybėms $400,000,000,000, 
t. y. keturis šimtus bilionų 
(arba miliardų) dolerių. Tuo 
tarpu visas Franci jos turtas 
prieš karą buvo apkainuoja- 
mas į 62 bilionų dolerių, vi
sas Belgijos turtas — į 12 
bilionų dolerių. Reiškia ka
ras prarijo pusšešto 
d a ugi a u s turto, negu 
tų dviejų šalių turtas, 
tas i daiktą, 

v C-
O žmonių gyvybių 

kaip apskaitoma, sunaikino 
apie 30 milionų.

Bet ko pasiekta šitomis 
pasibaisėtinomis aukomis?

karto
visas 
sudė-

Šitokias kainas žmonija 
moka už savo neišmanymu 
Jeigu žmonės nesusipras pa
šalinti kapitalizmo tvarką, 
kuri stumia valstybes vis 
prie naujų ir naujų kivirčų, 
tai ateityje bus vėl karas, ir 
gal būt dar aršesnis, negu

Matyt, atėjo laikas, kad 
\ lenu svarbiausių klausimų 
pavirto klausimas apie san
tykius tarpe liberalizmo ir 
socializmo. Visose šalyse tas 
klausimas dabar yra labai 
uoliai svarstomas spaudoje 
ir politiniuose mitinguose.

Kai kuriose šalyse mes 
matome, kad liberalai .(bent 
kairesnieji) eina iš vieno su 
socialistais. V o kie t i j o j e
demokratiški liberalai daly
vauja valdžioje, kurią remia 
socialdemokratai. Franci- 
joje panašus, tik kiek radi
kalesni, liberalai laikosi val
džioj!' tiktai socialistų para
ma. Danijoje ir Švedijoje 
valdžios yra socialistų ran
kose; jas remia radikališki 
liberalai, o prieš jas stovi 
konservatyviški liberalai.

gelba socialistai buvo įėję į 
valdžią; bet tie patys libera
lai, susidėję su konservato
riais, nuvertė socialistus.

Liberalizmo ir socializmo 
klausimas pateku, taip sa-

Nesugriaunamoji klerikalų 
uola jau pasviro. Jie patys tai 
supranta.

“Rytas”’ jau rašė, kad reikia 
ieškoti naujų savo įtakos stip
rinimui kelių ir būdų.

“Stiprinkime savo pozicijas” 
šaukia klerikalai, rinkimų išva
dų išgąsdinti. s

Veltui ponai rėkti. Baigiasi 
jūsų dienos.

Apsidairykit... “A»r tik ne vi
si tiltai jau krinta į vandenį”.

“Nesugriaunamoji” neteisy
bes ir priespaudos uola jau pa
sviro ir dar vienas smūgis, ir ji 
nudardės į bedugnę.

Taip, jis priėjote prie pasku
tinės sauvalės ribos, ir kuni
gai. Dagiliai bando “pereiti Ru
bikoną”, šaudydami j liaudį.

štai jūsų politinė programa; 
gražus melo žodžiai, m*onai, —: 
^'teorija”, gi praktika —kulka 
ir žvalgybos kankinimai, apie 
kuriuos šiomis dienomis buvo 
rašyta...

...“Tik kvailieji mano, kad 
tiltai tebestovi”.

..:Jau "bunda Lietuvos liaudis 
ir ji iškovos sau dvasios ir kū
no nepriklausomybę nuo Romos 
burtininkų ir jų pakalikų ir 
praskins sau tiesų kelią į lais
vę ir kultūrą.—P i x i. '

I '
SUOMIJOS D A R BĮ NIN K AI
ATSIMETĖ NU,O KOMUNISTŲ

Maskvos popieriai tarptautL 
niame darbininkų judėjime vis 
labinus smunka.

Nesenai Norvegijos darbi
ninkų unijos nutarė pasitrauk
ti iš “raudonojo” Profinterno 
(profesinių sąjungų internacio
nalo). Vietoje eiti išvien su 
Rusijos unijomis, kurios, tikre
nybėje nėra jokios darbininkų 
organizacijos, o tiktai prie val
džios aparato, norvegų darbi
ninkų unijų centras nutarė už- 
megsti artimesnius ryšius su 
darbininkais mažųjų valstybių, 
gulinčių aplink Baltike jurą. 
Tuo tikslu yrą(jaukiama Švedi
jos, Danijos, Suomijos ir Nor
vegijos darbininkų unijų val
dybų konferencija.

Toje pačioje pakraipoje eina 
plėtojimąsi ir Suomijos darbi
ninkų judėjime- Nuo nelaimin
gojo pilietinio karo, kuris kilo 
Suomijoje 1918 metais, darbi
ninkų unijos toje šalyje pateko 
po komunistų kontrole. Nese
nai viename Suomijos profesi
nių sąjungų valdybos posėdyje 
tečiaus tapo nutarta susižinoti 
su Amsterdamo Darbininkų 
unijų Internacionalu (kuriame 
vadovauja ^socialdemokratai). 
Nutarta pakviesti Suomijon 
Amsterdamo unijų Internacio
nalo sekretorių, drg. Oudegeest, 
kad jisai perskaitytų suomiams 
darbininkams eilę referatų apie 
socialistines darbininkų unijas.

Prieš šituos nutarimus ko
munistai pakalė baisų triukš
mą ir, savo įpročiu, ėmė bjau
riai šmeižti unijų valdybos na
rius. Valdybos pirmininkas 
Huttonen, ~ pasipiktinęs šitais 
užpuolimais pareiškė, komunis
tams, kad jisai pasitraukia iš 
Komunistų Partijos ir atsisako 
♦ ohau būti pirmininku ko
munistų frakcijos seime. Vie
nok unijų valdyba išreiškė savo 
pirmininkui pasitikėjimą ir pra
šė jo eiti savo pareigas darbi
ninkų unijose, nepaisant komu
nistų šmeižtų. Huttonen su tuo 
sutiko.

Tmo budu Suomijos komunis
tai neteko stambiausiojo savo 
vado, ir Suomijos darbininkų 
unijų valdyba nutraukė ryšius 
su ikofuunistftis, Nėrą abejonės, 
kad neužilgio organizuotieji 
Suomijos darbininkai ir pačią 
Maskvą pasiųs velniop.

Emile Zola

Malūno Atak as
(Tęsiny*)

Vienu metu išsiveržė iš ma
lūno didžiausio triukšmo lydi
mas ugnies kamuolys ir pa
skui pasigirdo tankus atskiri 
/šautuvų šuviaa. Kulipkos švil
pė ir zvimbė. Tik kada durnai
bent kiek prasiskleidė, Domas 
visą laiką buvęs kareivių už
pakaly, pamatė j tris nuvirtu
sius prusus. Kiti buvo išsis
klaidę, pasislėpę kas už liepos, 
kas už peplės. Puolimas prasi
dėjo. Daugiau kaip valandą ku- 
lipkos raižė malūno sienas. 
Kurios kliuvo į plytas ar į ak
menis, tos atsimušė ir krito

Malūne beliko vos 4 karei
viai. Vis daugiau ir daugiau 
prūsų rinkosi ant upės kranto 
ir visai aišku buvo, kad jie 
tuojau pradės bristi. Praėjo 
dar kelios minulės. Kapitonas
atkakliai nenorėjo duoti palie
pimo trauktis. Tuo tarpu įbė
gu uždusęs puskarininkąs.

—Jie jau eina, jie apeina 
mus iš užpakalio.

Prusai surado tiltą ir perė
jo. Kapitonas ištraukė laikro
dį.

-Dar penkias minutes. Jie 
greičiau penkių minučių čia

ant žemės, gi kurios i medį, nebus.
pasinėrė ir lindo gilyn. Kapilo-Į Pagaliau lygiai 6 valandą 
nas laikas nuo laiko rūpėsi i n- i įsako bėgli visiems per slau

mestų nuo socialistų ir prisi-kimlJ kovos mažiausiai politi- 
niai.ir pilietiniai susipratę pi
liečiai, vadinamoji visų klasių 
“obivatelščina”, kuri visuomet 
balsuoja gan nesąmoningai, Ve
dama paprasta rinkimų 
ja.

Obivatelščinbs balsų 
mą ne galima skaityti 
čiu absentizmu. , .

Politinė rinkimų į ramiąsias 
vietos savivaldybes spalva ne
galėjo nebauginti ir neatstum
ti nuo urnų visų tų, kurie jokiu 
budu negali suprasti “kam čia 
politika,” “kam čia tiek riksmo 
ir triukšmo”, “kam gi lietuviai 
dalinasi į partijas” ir t.t. ir 1.1.

Labai < įdomu ir pabrėžtina, 
kad žymūs nedalyvavusių bal
savime ir šiaip rinkimų kompa
nijoje skaičius priklauso prie 
tariamųjų katalikų rinkikų. Pa
tys klerikalų laikraščiai (“Ry
tas”) tai pastebėjo, ir, žinoma, 
lieja “kunigų ašaras”.

Vidurinės ir kairiosios Lietu
vos srovių rinkikai neparodė 
absentizmo, nors buvo mėgini
mų, žinoma, ne iš piktos valios, 
o vien tik dėl 
tapti originaliais, 
rai lietuviškąjį” 
auklėjimą kairiąja

Šį kartą kairysis rinkikas ėjo

dėtų prie liberalų, milionaį 
buvusiųjų liberalų atsimetė 
nuo partijos.

Mes manome, kad ir “Vie
nybė” nė vieno žmogaus ne- 
ifžhypnotizuos savo pasako
mis apie Lietuvos socialde
mokratų “nesocialistišku- 
mą”. . Verčiaus ji neeikvotų 
bergždžiai savo energiją.

Lietuvos socialdemokratai 
yra socialistai dėlto, kad ga
lutinas jų tikslas yra socialia 
mas ir dėlto, kad jie yra dar
bininkų partijai Vykinti so
cializmą Lietuvoje šiandie 
jie^inomą^neketina, kadangi

Bet tam da ir jėgų nėra.

“Kalbant apie Lietuvos 
socialdemokratų socializ
mą, reikia ant daugelio 
dalykų užsimerkti, jei no
rėtum manyti, kad Lietu
vos socialdemokratai yra 
gryni socialistai ir1, kad 
buk siekia prie įvykdini- 
ninio socializmo Lietuvoje. 
Musų akimis jie labiau pa
nėši į kairius liberalus ir 
laisvamanius.”
Kodėl “Vienybe” 

mano, ji nepaaiškina,
kiekvienas mato, kad ji šian
die kalba apie Lietuvos so
cialdemokratus visai kitokiu 
tonu, negu pirma. Mums 
rodosi, kad šitoje atmainoje 
daug reiškia Lietuvos savi
valdybių rinkimų rezultatai. 
Kai tie rinkimai parodė, kad 
kovoje su Lietuvos klerika
lizmu socialdemokratai yra 
labai svarbi, gal būt net nu
lemianti, jėga, tai pasidarė 
nebegalima rašyti apie juos 
visokius niekus.

I .ieiuvos socialdemokratai 
jau pasidarė geri. Jie xir 
“laisvamaniai” ir “libera
lei”, — tiktai “kairesni”, ne
gu patentuotojo liberalizmo 
atstovai. Ju socializmas* X
esąs ne baisus, nes ne “gry
nas”.

Šitas staigus simpatijų at-

inerci-

skirtu- 
augan-

gai žiurėjo laikrodin.
- Keturias valandas. Mes ne

išlaikysime tik - - kalbėjo sau

j ras dureles, 
'šiai į grabę

kurios išeina tie- 
ir tokiu budu ne-

, matomai pasiekti Sauvalio miš-
vienas vadas. ; ■ ką. Patsai kapitonas išeidamas

Ir iš tikrųjų tasK pašėlusis ■ mandagiai nusilenkė tėvui 
šaudymas ugnis ir kulipkos Merlje, atsiprašė už viską. Iš- 
pamažėle pradėjo naikinti sc-Įeidamas pridūrė:
na malūną. d —Žaiskite su jais... Mes

Jau nukrito viena, kaip siie-b grįšim.
tas kulkų suskylėta langinė; Tuo laiku Domas liko visai 
Jos vietoj pasirodė šienikasj vienas. Jis vis šaudė nesuslo- 
išlrau'ktas iš lovos, Domas; damas, nieko negirdėdamas, 
maldavo Pranę iš čia pasi- nieko nesuprasdamas.
traukti, bet ji neklausė ir no-’ Jis daugiau nieko nežinojo, 
rėjo būti su juo kartu. Domas/vien lik norėjo apginti *savo

Tas, ką “Vienybė” laiko 
“kairiuoju liberalizmu” ir 

i “laisvamanybe” pas Lietu
vos socialdemokratus, yra 
niekas kita, kaip demokrati
jos principai.

Lietuvos socialistai yra de
mokratai, kadangi jie atme
ta diktatūrą? Bet argi tai 

tyra naujiena? Jie ir vadi
nasi juk social-demokratai!

Apžvalga
SMŪGIS KLERIKALŲ GALY

BEI LIETUVOJE

Paskutiniai rinkimai 
ve-; savivaldybes buvo 
smūgis klero partijai, 
sumušta beveik visur,
sios partijos paėmė viršų.

Kinkiniuose nekaip pasisekė

j Lietu- 
skaudus 
Ji tapo 
Kairio-

si radimas Lietuvos socialis- liaudininkams. Bet už tai pul
tams pas mušiskius liberalus kių laimėjimų turėjo socialde- 
labai primena Aglijos libe
ralų taktiką santykiuose su 
Darbo Partija. Atsimena-

mok ratai, kuri.' iš vienos pusės 
išmušė iš daugelio pozicijų re
akcijos talkininkus komunis
tus, iš antros pusės apardė kle-

rinkimus kalbėjo apie Ang-I 
Ii jos darbiečius Lloyd Geor- 
ge’as ir kiti liberalų vadai?

Nors liaudininkai ne labai te
gali pasigirti rinkimų rezulta
tais, bet vis tik jie džiaugiasi, 
kad juodoji reakcija tapo nuga
lėta. Liaudininkų organas, 
“Lietuvos žinios”* savo spalių 
5 d. laidoje įdėjo sekantį įdomų 
straipsni apie rinkimų pasek- 

o mes: '
“N e sugriauna ino j i uo la’ ’ 

, pasviro
žiūrėk, ar tik jau ne vi

si tiltai krinta į vandenį.
Tik kvailieji mano, kad 

jie vis dar tebestovi.

vaikiško noro 
pagrįsti “tik- 
politinį neiš- 

i “ideologija”. 
Kas 

balsuoti visai ne už “kanaliza
ciją”^ arba “assenizaciją”, o 
kad parodyti ir pareikšti savo 
politinį nusistatymą 
liečio valią.

Kitas klausimas, 
tieji sąrašai galėjo 
vaizduoti ir tinkamai 
visų kairiųjų rinkikų 
tymą-..

Tačiau kiekvienas 
jas, paduodamas rinkimų kor
telę, pasisako, ar jis stovi už 
viduramžinę reakciją, ar prieš 
ją.

Nežiūrint visų klerikalų imi- 
stangų varžyti 'linkimų 'laisvę 
ir tiesiog juos falsifikuoti, Lie
tuvos reakcininkai išeina iš 
rinkimų kompanijos 'gerokai 
apdaužytais šonkauliais.

Kairesnių j ų laimėsimas 
kus. *

Klerikalai buvo- įsitikinę, kad 
laimėsią, nors dėl visko stengė
si “katalikų” ir kitais panašiais 
vardais 
nušlykš tėjusį

ir savo pi-

pilnai at- 
paTodyti 
nusista-

balsuoto-

užmaskuoti visiems
savo tikrąjį vai

po socialistinė, niekuomet 
nesugebėtų vesti valstybes 
reikalus, nes ji esanti “dok- 
trinieriška”, “nepraktiška” ( 
ir galinti, ne Dieve duok J 
nukrypti į bolševizmą!

Bet kai gruodžio rinki
muose Darbo Partija pralen-l 
kė liberalus ir pastariem- 
šiem s teko eiti su ja išvien Į 
prieš konservatorius, tai Ii-į 
beralizmo lakštingalos štai- savivaldybes tupėjo 
gu užgiedojo ką kita. Visa Ii- pobūdžio, 
beralų spauda ir visi jų lyde
riai dabar atrado, kad Mac- 
Donaldas ir jo draugaį tai 
niekas kita, kaip tiktai “pa
žangus liberalai”. Kokie

šių metų rinkimai į vietos 
ypatingo 

Tai buvo grynai po
litiniai rinkimai. Rinkimai su
tapę su laiku didžiosios plačių
jų sluoksnių pasipiktinimo esa
mąja kunigų valdžios politika. 
Paslėptasai plačiųjų masių gel
mėse protestas jau ieškojo ke-

jie socialistai? Jie nėra tik - lių ir formų apsireikšti.
ri socialisUi! Jie vykina ; Tuo atžviegiu pastoji -rin- 
senąjį musų programą! kiniai ir turėjo būti šalies poli

cinio ūpo persilaužimo rodykle. 
I šiandien kiekvienam doram 

Šitokia savo propaganda jr politiniai blaiviam žmogui 
Anglijos liberalai norėjo du perdėm aišku, kad Lietuvos 
kiškiu nušauti: viena, pasi- klerikalai ir kunigai, : eidami

ir administracijos

kur 
reakcininkai

krikščioniš- 
visai su- 
vietų jų

Nepadėjo 
pagalba*.

Yra vietų 
kie j i 
triuškinti, daugely
smarkiai pralaimėta.

Bendrai imant, jkrikš^ionių 
demokratų partija suklupo...

Jų nuolatinių palaikytojų, 
moterų kadrai jau ėmė skiestis.

joti, kad dar' »> n.o- 
daugiau iv langiaute rys vis 

susi p ra r-;
rikalus.

Yra ir kitus vaiskusi reiški
nys. darbo federacija iųsta. 
Darbo Tederant ų dalis pereina j 
kairiųjų liogerį. Klerikalai jau 
neišgali toliau mulkinti ir lai
kyti po savo ilgu skvernu so
cialiniai jiems priešingos darbi
nius ų klasės narius..

■<Tok.ia.fn procesui: • einant? ir 
vystantis, kiek laiko v praslin
kus, dabartine klerikalų galybė 
atrodys vien lak sloguoju, ne
sveiku sapnu.

Visa tai parodė šių 
rinkimai į savivaldybes.

metų

DAKTARAS IŠGEJ.BĖJO MO- 
x TERŪKĘ NORĖJUSIĄ 

PASISKANDINTI

JIO^TON, Mašš., Japk-r.. 3; • - 
Rožė Zatąuskienėį, bąiidė' nusi
žudyti, /ušokdama nuo tilto 
upėn. Pamatęs tai daktaras 
Metcalf šoko paskui ją ir iš
gelbėjo. Dr. Metcalf buvo ką 
lik atvykęs iš San Francisco.

atsistojo priėš ją*. Jis dar ne
buvo nei kartą iššovęs, tik lai
kė šautuvą rankose, nes nega
lėjo prisibrukti prie Jango, ku
rį turėjo užėmę kareiviai. Nuo 
kiekvieno šūvio grindys drebė
jo.
k - Domės,’ domės — staiga 
pradėjo šaukti kapitonas. Jis 
ką tik pastebėjo didžiausi pul
ką prūsų išeinant iš miško. 
Vienu akimirksniu kilo di
džiausia ugnis. Nukrito jau ir 
antra langinė ir pro atvirą lan
gą kulipkos ūžė tiesiai vidun. 
Tuojau sukniubo ant žemės du 
kareiviai. Vienas gulėjo ir nei 
krustelėjo. Kareiviai pastūmė 
ji prie sienos, nes jis kliudė 
gintis. Antras gi valiodamasis 
ant. žemės raitėsi ir prašė pri
baigti. Bet niekas jo neklausė, 
nes vis naujos ir naujos kulip
kos zvimbė, kiekvienas saugo
jos ir taikė priedui duoti tinka
mą atsakymą. Greit liko su
žeistas ir trečias kareivis, ku
ris neištaręs nei žodžio nukri
to ties stalo kraštu. Pranę, pa
mačius kaip miršta kareiviai, 
apėmė ją baimė. Ji visai me
chaniškai atstume nuo savęs 
kėdę, atsisėdo ant aslos, ma
nydama tuomi sumažinti sau 
pavojų.

Tuo laiku visi langai iki pu
sės liko užkimšti šienikais. 
Kambarys buvo pilnas šiaudų, 
suplyšusių skarmalų ir sulū
žusių baldų.

—Penkta valanda — prabi
lo kapitonus. Laikykimės stip
riai.. . Jie ieško jau kaip per- 

'bristi per upę.
'Tuo laiku riktelėjo Pranė. 

Kulka nubrėžė jai kaklą. Pasi
rodė keli kraujo lašai. Domas 
ją apžiurėjo ir paskui prisiar
tinos prie lango paleido pirmu
tinį šūvį ir daugiau jau nebe
sustojo. Jis šaudė nesiskubin
damas, bet taikė kad pataikyti. 
Prusai jau bando bristi per 
upę, bet krito nuo Domo ku
li pkų, ką pastebėjo kapitonas.

Malūne vėl dvi naujos au
kos krito negyvos. Visi šieni- 
(kai sušaudyti ir langai atviri. 
Budos dar vienas smūgis ir 
malūno neliks. Padėtis buvo 
jau nebepakenčiama.

—iLaikykimes, laikykimės
dar pusę valandos — kartojo 
kapitonas. -- Dabar jis jau 
minules skaitė, nes jis yra pa
žadėjęs savo viršininkui sulai
kyti priešą iki vakaro, ii’ jokiu 
budu negalėjo pasitraukti ank
sčiau nustatytos valandos. Jo 
miaJoni išvaizda ir dabar nepa
sikeitė, jis ramiai j šypsojosi 
žiūrėdamas į Pranę, kad ją 
suraminus. Paskui paėmė jis 
nuo užmušto 'kareivio šautuvą 
ir paleido į priešą kelius šū
vius.

Pianę. Kareiviai jau išėjo, o 
j jis stovėjo, taikė, šovė ir. kas 
I kart nukaudavo prusą. > Paga
liau dideliu triukšmu, rėkda
mi įsiveržia i kiemą prusai. 
Domas paleidžiu dar paskutinį 
šūvį ' ir parpuola ant žemės. 
Tuojau pribėga prie jo įnirtę 
prusai, sučiupę pasirengė tuo
jau pasmaugti. Tuo laiku Pra
nė puola maldauti pasigailėji
mo ir karininkas isako Domą 
suimti.

III
-Tamsta čionykštis? bu

vo pirmutinis klausimas Do
mui.

—Ne, aš esu belgas.
O kodėl gi tamsta prieš 

mus ginklu kovoji? Juk vis
kas tas tamsios neturėtų liesti.

Domas nieko neatsakė.
—Na gerai. Už dviejų va

landų tamsta busi sušaudytas 
šiurkščiai ir trumpai užbai

gė karininkas. Pranė žodžio iš
tarti nebegalėjo, rodos kas tai 
užėmė gerklę ir smaugia. Tik 
bevilčiai it pamišusi turėjo 
aukštyn iškėlusi sunertas ran
kas. Tą pastebėjęs karininkas 
įsakė vesti Domą j šalinį kam
barį ir ten laikyti sargyboje. 
Pranė .sukniubo kėdėn, ji jau 
nebegalėjo verkti, ji alpo. Tuo 
laiku prisiartino prie jos ka
rininkas ir pradėjo klausinėti. 

„ -—Ar tai tas vyrukas tams
tos brolis?

Pranė neigiamai papurtė gal
va. €

Ar senai jis čia gyvena?
Pranė nulenkdama galvą 

reiškė teigiamą atsakymą.
—Aha, tai jis turi g(Tai ži

noti apylinkės miškus. šiuo 
kartii Pranė nustebusi dėl to
kio klausimo prabilo:

Žinoma.
Karininkas daugiau jau nie

ko nebeklauisdamjit*’^ apsisuko 
ant vienos kojos ir įsakė tuo
jau pristatyti kaimo viršaitį. 
Pranė atsikėlė paraudonavu
siais skruostais, jai rodėsi lyg 
butų supratusi šio klausimo 
tikslą ir vilties kibirkštėlė 
blykšlelėjo jos vnide. Ilgai ne
laukdama ji pali nubėgo ieš
koti savo tėvo. •

—Tėveli — jie reikalauja 
tavęs — - neramiai pranešė tė
vui ir pradėjo verkti. Tėvas 
Meri j e ramiai ir tyliai, kaip ir 
visuomet įėjo malūnam Kada 
karininkas įsakė paruošti ka
reiviams maisto, jis atsakė su
kinkąs, tik įsu sąlyga, kad jam 
butų garantuota darbuotis 

laisve. Sis senio ramus balsas 
iš karto buvo supykinęs kari
ninką, 1x4 paskui beklausyda
mas trumpos bei išmintingos 
jo kalbos atsileido.

(Bus daugiau) '
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CHICAGOS:>

m
Rinkimai be sumišimy 

neapsiėjo
\ ienas žiogus pašautas politi

kierių mušeikų, šeši žmones 
išvogti. Balsavime dalyvavo 
labai daug žmonių.

Apiplėšė sandėlį
Penki plėšikai užpereitą nak

tį užpuolė Mayar Bros, drabu
žių sandelį, 2536 S. Kedzie Avė. 
ir išnešė iš jo už $31,000 drabu
žių, pasirinkdami tik pačius 
geriausius drabužius- Plėšikai 
dirbo per tris valandas, o sar
gas visą laiką buvo po jų sar
gyba.

Smulkios žinios

Besižvalgant

\ ’ a kary k šČi uose baisa v im u o- 
se dalyvavo nepaprastai daug 
žmonių. Užsiregistravusių irgi 
buvo daug daugiau, negu kitais 
Olėtais, bet ir balsavusių skai
čius buvo didelis. Tai galima 
buvo matyti dar prieš pradžią 
balsavimų. Paprastai išvažia
vę iš miesto ‘prisiunčia savo 
balsus per paštą kokis 100 bal
suotojų; šiemet gi balsus pri
siuntė 1,540 balsuotojų ir dar 
daugiau 160 /Juoniu t.plikaci- 
įos balsuoti per paštą liko at
mestos, nes jau gauta per vė
lai.

Vos tik ryte spėjo atsidaryti 
balsavimo vietos, kaip jos užsi
pildė einančiais į darbą žmonė
mis. Žmogių į balsavimo vier 
tas prisirinko tiek daug, kad 
reikėjo panaikinti taisyklę, jog 
balsuoti gali tik budelėse ir iš
davus balintus leista žymėti ba
lintus kur papuolė. Vieni žy
mėjosi pasidėję didelius Imlio
tus ant Stalų, kėdžių, kiti gi net 
ir ant žehl&>> išsitiesė ir juos 
ten “kryžavojo.”.. O “kryžavo- 
ti” gi buvo ko, nes' be didžiojo 
balioto buvo dar keli kiti balin
tai, pav.* pietinės miesto dalies 
balsuotojai gavo kiekvienas po 
šešis balintus, o reikia gi juos 
perskaityti ir sužymėti, ir tai 
viską reikia padaryti i penkias 
minutes, tai ir balsuotojas tu
rėjo dirbti sušilęs.

Visose policijos stotyse buvo 
pristatyta daugybes policijos 
daboti, kad nebūtų peštynių 
prie balsavimo vietų ir pribūti 
į kiekvieną pašauktą vietą- Pa
vietu teisėjas Jarecki taipjau 
buvo išsiuntęs daugybę tyrinė
tojų daboti, kad nebūtų sukty
bių. Valstijos prokuroras irg 
išsiuntė daugybes savo detek
tyvų daboti balsavimu vietas. 
Bet nežiūrint visų šių piisiren- 
giinii, be sumišimų neapsieita.

Vos tik atsidarius balsavime 
vietoms 11 tvardė, prie 535 W. 
45 St., privažiavo didelis auto
mobilius, pilnas mušeikų. To 
kius automobilius paprasta:' 
.samdo politikieriai vežioti bal 
suotojus. Mušeikos pareikala
vo, kad išeitų gatvėn rink imt, 
teisėjas Hastings. Tas nujau
sdamas kas gali būti nėjo. Ta
da mušeikos pradėjo šaudyti Į 
susirinkusius prie balsavimo 
vietos žmones. Kiti spėjo pa
bėgti, bet A n Um Kudzinski, 530 
W. 45 St.. nebuvo tiek greitas 
ir tapo peršautas i nugarą. Jis 
guli ligoninėj sunkiai sužeistas.

Policija buvo pašaukta i bal 
savimo vietą prie Kedzie ir Ito- 
osevelt gatvių- Ten du žmonės 
grūmojo balsuotojams. Gru- 
motojai tapo areštuoti, bet po
litikieriai greitai išgavo jų pa- 
liuosavimą. Vėliau toje pačio
je vietoje mušeikos išvogė še
šis precinkto darbuotojus. 6C 
policistų liko pasiųsta į mušei
kų distriktą.

Septyni ginkluoti mušeikos 
tapė areštuoti | šiaurvakarinėj 
miesw daly. Jie visi turėjo re
volverius. Juos nvpaliuosuoja- 
nia už kauciją, kad negalėtų 
daugiau Jai) \ auti balsavimų 
{sumišimuose.

Smarkiausia kova fina ne už 
lli'eziddntą, bet už valstijos ir 
miestų “džiabus.” Yjpač smar
ki kova eina tarp gubernato
riaus Šmuli ir demokratų kan
didato Jonės, kuri remia ir nie- 
kurie republikoiiai. šitokie' ma
žieji politikieriai ir keįia dau
giausia sumišimus.

Užvakar automobiliai užmu
šė tris žmones.

George Blair, 56 m., 1134 Ma- 
lianna Avė., rMirė gatvėj prie 
savo namų, grysdamas iš balsa
vimo vietos.

Prie 3617 Parnell Avė., ant 
šalygatvio rasta užmuštą neg
rą Daniel Thompson. Manoma, 
kad jį užmušė baltieji už ėjimą 
per jų distriktą.

BANCEVIČIUS TRENIRUOJA
SI SU GĄKKAVENKO

“Drapiežnas dzūkas” Bance- 
vičius ne juokais rengiasi prie 
rislynių su Požėla. Jis kasdien 
treniruojasi. Ir treniruojasi ne 
su kokiais nykštukais, alc su 
tokiomis meškomis, kaip Al. 
(iarkavenko, kuris, iš Dievo 
malonės, sveria 300 svarų ir 
dar su dideliu kaupu.

Trijų šimtų svarų “beibę” 
patampęs. Banccviičius jaučia
si. kad jis Požėlą sugniaužys. 
B( t ar jam pasiseks sugniau-

Ii Požėlą, tatai parodys 
’apkričio 1 I d. Tą dieną, mat, 
drapiežnas dzūkas turės pro
gos vėl susikibti su Požėla 
'.Mildos" teatre. —Rep.

A. KVEDERAS LAIMĖJO
(GOLFO ČEMPIONATĄ

Užvakar pasibaigė lietuvių 
ųoll'ininkų konleslas. čempio
natą laimėjo “Birutes” vedė
ti • p. A. Kvederas.

įdomu pastebėti ir tai, kad 
o. Kvederas ne labai senai pra
dėjo golfą žaisli, o vienok su
mišė senesnius ir patyrusius 
^odininkus, kaip antai Dr. Ka
ralių ir l)j\ Kasputį. (Gerai 
’<r meste pasirodė ir p. Alvikis, 
kuiis nepralaimėjo nė vieno 

■ usik i rl imo.
Tai buvo tik mėgėjų goll’i- 

ninky konleslas. Bei ketverge 
prasidės taip vadinamas “open 
geli" konlestas, kuriame da- 
yvaus ir profesionaliai golfi- 
ninkai — A. Menas ir Miller. 
vontestas įvyks Jackson par- 
lv. —Rep.

lietuvių Rateliuose.
Jaunoji Birute

Pasklidus gandams, kad Jau
toji Birulė rengiasi duoti kou- 
tulą 26 d. lapkr., Mildos sve

tainėj, jos narių skaičius urnai 
yididėjo ir senieji nariai, kurie 
tesilankė per nekurį laiką, pro
tėjo gryžti ir veikti dar ener
gingiau. Organizatorius M. M.' 
Yuodis užtikrina, kad šis kon
certas bus į vairesnis ' už visus 
kitus pirmiau perstatytus. Ma- 
<t jis turi užpakaly J. Uktve- 
rį ir P. Sarpalių.

ši vakarą įvyksta repetici
jos Murk \\ lute Sųuarc didžio
ji svetainėj, 7:30 vai. vakaro. 
Norintiems prisidėti prie mil
ui, dabar geriausia pniga.

—-J a u na.sis I ii r u liet i s.

Greičiausia aprūpinsi 
savo giminus Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kablegramus.

ii.. S. J. LYGOS NARIAMS

Kadangi penkiadienį neįvyks 
orkestro repeticijos, tai Lygos 
mėnesinis susirinkimas nuke
liamas iš ketvirtadienio į penk
tadienį. 1

Todėl visi Lygos nariai 
malonėkite lapkričio 7 d. -8' v. 
vak. atvykti į • Lygos , mėnesinį 
susirinkimą, kuris įvyks Ray- 
mond ChapeJv, 816 W. 31 St.

' * —N. -

šiandie vakare, 8th Street 
teatre (Aryan Grotto), prie 8 
ir Wabash gatvių, bus pirmas 
vaidinimas J. Vaičkaus Dra
mos Teatro. Bus vaidinti net 
trys veikalai.

Visi chicagiečiai jau nuo se
nai rengiasi jame dalyvauti. 
Juk kiekvienam norisi pama
tyti Lietuvos artistus.

§ -
Ateinantį šeštadienį Mildos 

svetainėj bus Lietuvos Social
demokratų Rėmimo fondo Chi- 
eagos kuopos vakaras su va
kariene, šokiais, žaismėmis ir 
margu programų. Bus pasitari
mas apie Lietuvos ir kitus bė
gančius reikalus. Norintys da
lyvauti apsirūpinkite tikielais 
iš kalno — bus lengviau ren
gėjams viską tinkamai pri
rengti. O dalyvauti tokiame 
vakari' juk kiekvienas norės, 
nes tokie vakarai netik kad 
būna smagiausi, bdt ir daug 
svarbių reikalų aptariama.

§
l ai, vadinas, jau ir po rin

kimų po to didžiojo triukš
mo. Dabar vėl bus ramu ir 
tvoros pasidarys švaresnės ir 
iš jų nebekyšos visokie veidai 
kandidatų.

O gyvenimas eis savo keliu 
kaip kad jis ėjo prieš rinki
mus.

§
Lietuviai daugiausia rėmė 

La Follelte. Coolidge veik netu
rėjo atvirų rėmėjų tarp lietu
vių. Bet buvo atsiradusių de
mokratų du North Sidės 
kliubai, kurie buvo surengę 
prakalbas už demokratus. Bu
vo susitvėrusi ir Lietuvių De
mokratų Lyga, bet jai nesise
kė ir ji niekur neistengč pusi-
rodyti.

5Ta daug taip vadinamų “po
litinių” kliubų. bei jie šiuose 
linkimuose nepasirodė. Jų na
riai stojo už La Follctte, o jei 
kokis politikierius atsirado, 
tai jam nebuvo kaip veikti: bi
jojosi savo narių, o ir senosios 
partijos prie ateivių nelabai 
lindo. Gi iš La Follelte pasi
pelnyti tokie politikieriai nesi
tikėjo, o jei ir butų bandę, bu- 
hti apsivvlę, nes čia apmoka
mų “džiabų” nebuvo: kas dir
bo, lai dirbo iš pasišventimo, 
o ne už pinigus.

O ir politiški milingai da
bar pasidarė nuobodus. Pir
miau būdavo kandidatai vai
šina publiką netikusiais ciga
rais ir alų, bet moterys viską 7 V V
“suspoilino”: ir jos pradėjo ei
ti į mitingus, o jas negi vai
šinsi kopūstų lapais, l odei pri- 
seina 'vien “spyriais” tenkintis.' 
O kas gi nori klausytis repub- 
likonų su demokratais?

—Vieši n t iškis.

'i rtunpas ir tiesus kelias

^LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe
“RESOLMJTE” — “RELIANCE”

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža I, 11 ir III klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLE-VELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “HANSA”,
“THURINGIA”, “WESTPHALIA”. 
Uždaromi 
pąsažietoių

,Svetimšaliai gvyždami j 12 mė- 
nešiiį Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos . ‘ :

kambariai dėl III klesos

United Aųierican Lines
171 West Jtandolph įjt., 

CHICAGO,rILL.
arba autorizuoti agentai.

Juozas Vaičkus kaipo to-’ 
atro auklėtojas-pedago- 

gas ir jo mokiniai į 
------------ Į 

Sulig\ Lietuvos laikraščių 
pranešimų (“Trimito,” “Kraš-( 
to Balso,” “Lietuvos Žinių” ir, 
“Lietuvos”) artistas Vaičkus 
turėjo dvi Dramos. Studijas; 
pirmoji jo studija buvo įkurta 
Petrapily 1916 m.; iš Petrapi
lio perkelta į Vilnių, o paskiau, 
.į Kauną.

Toj studijoj mokinos sekau- * 
tieji mokiniai: P. Kubertavi-' 
čius, Pola l'endžiulytė,. Onai 
Kurmytė, Juozas Stanuliš, E. 
Eigclylč, V. Venėlauskis, J. Di- 
kinis, V. Dineika, Piliponis, 
Petronis, t*. Mačinskis, Toma- 
šiunas. Vilniuje pradėjo lanky
ti 'nugrįžusi iš Odesos A. Vai
niūnai te, dabar Kubertavičie- 
nė; tris mėnesius lankė stu-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

z—. . . .  .  - . . . . . . . . .* •V. , ♦ ’■ ' • . '

Siunčiant Pinigus 
LIETUVON

I
Geriausia laikas siusti yra

20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą 7 
Ar jūsų akys aiftroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta 7 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančias taš

kus
Ar atminti^ po truputi mažija? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dŠmS ant voką? 
Ar turit kataraktų?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona »
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvi*

Ant 'ceeio augito viri Platto ap- 
tiekoR tainbariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valnn<,r»c r uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną
, • ............. — .........

DABAR!
KALĖDŲ ŠVENTES JAU NETOLI

Lietuvos Bankas išmokės' pinigus 
siunčiamus per

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

|f= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.<=t.
Oerluu leisis kūdikiui verkti, -negru pripildyti jį eu narkotiSkuis nuodais* 

s’kad “apmalšint?” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.

Dar geriau—duokite jam truputį
BAMBINO

tyriausio, sal^laus-skonio, tikro vidurių palluosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nora narkotlAkų nuo<lij. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių išaunku, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie ‘net prašo dauginus.

20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

rel. Bivd. «LBh

M. Woitkew1e:»
RANIS

A K USERK A
'oriu patyrimą 
‘asekming-Mi pa- 
amauju mote>- 
ims prie gimdy- 
no kiekviename 
itsilikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
oatarimus mote-
rims ir rnergi 
ioms dykai.

3113 South 
Halsted St.

MfS. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠEREA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yardg 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi PenngyK 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, Kuris 
esti priežastimi galvoj skau/Ičjimb, 
svaigimo, akių apteinipio,' nervuo- 
lumo, skaudamą!\akių karštį, ati
taiso kreivas Jakis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
rogystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikihlubse egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias-' klaidas. Specialč 
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

.11-4-2) JLitli. 500 
12 im

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotų kuponų! Tai visa, kų, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymų pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje
Geležies, kuri yra rųikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tono 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbių rolę lošia mJsų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigclbc, 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug k tą tų buvo išrašomas ir begiu trijų dešimčių 
euviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labui giriu Nuga-Tone, nes tus vaistas sutelkė 
jiems geresnę sveikatų. Nuga-Tdne yra tikrai geras vaistas ir turi pagclbcti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekatauous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiikamų gerina apetitų ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimų ir gazus, prašalina blogų kvapų 
ir sukepimu nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odų, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebėk permainų—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! T*7a!ykiLe. ir. pa8^skiVe kup°ni*. kaJ 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumų. Jis 
įrorįlė savo gerumų tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponų tuoj, ikąd*rie!pamirštute. Nuga-Tone. yra pardavinėjimas-tąitogi aj>- v 
tiekose tuo supratimujjr! sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama.

; Ziufek sutartį ant kiekvieno paketuko. ?
DIENŲ BANDYMO KUPONAS--------------

NATIONAL*LĄBORATORY, Dept. JUth. «O» io|8 S. Wabash Avė., Cfaicago. Z
^GERBIAMIEJI: Pasiųskite man išbanyntui Nuga-Tope 30 dienų apmokant pašto 

išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu j| 20 dienųMr jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko nemokėlsiu. -
Vardas.......... .. A... ............................................. ..................
Gatvė ir No. arba R. F. D................ .4*..................
Miestas................................     .Valstija.....................................

DR. SERMER, 0. D,
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas, akid
Jeigu kenti galvos ekaudejin'vą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
333.3 So. Halsted St.

■> - bR. HERZMAN'u- Į
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Lubaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

i
 Dienomis:' (Jarai

3110. Naktį . *Diexel 0950
Boulevard 4136 

jU.;. ■ 3410 So. Halsted St.
Vai.s 9—10 A. M; ir po 8 vai. vak.
Speciai: Nedčlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

V Į ...Į Į.,.. , —... .

DR. CHARLESSEGAL'
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 iebua 

j' Chicago, lllinoia
- Specialistas džiovos

Meiliškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1* vai. po piet.
Telefoną* Midway 2880

— - ■ —„ g—
t JCIV'

•M »• •'

i x
Telephone Yards 0994 i

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
V———...i i ' „ •

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų ’ 

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

Telefonas Canal 1912 i
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DK. KOY H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. K<-dzie A ve.

Ofiso valandos: .8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 I’. M., ne ieli »j M-12 tiktai.

Tel Ufayette 4223
PJumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadot 
patarnauju kuogeriausiaj

M. Yuška,
3228 VV. 38-th St., Chicago, III.

IIETUVIĮI MUARAI
Daktarai kurie/ vardai 

padėti, yra pasirįzę tar~ 
nauti lietuviams

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki JI vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A, J. KARALIUS '
, Gydytojas ir Chirurgas
^303 So. Morgan St., Chicago.

Telephone 
Boulevard 2160 

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

ISįuo 2 iki 9 vai. vakare

4442 So. Western A v® 
Tel . L«/ayette 4148

d

tTel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nūn 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vii. vak. Nedehomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencija* tek Drevei 91H

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja? ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriik^

Vaikų ir vtuų chroniškų ligų
j Ofisas: 3103 So. Ha Iširti Si.. Cku-ago
; arti 81 st Street,
, Valandos 1—3 po piet, 7—8 vnk. Ne- 
i dėllomib jš šventadieniais 10- J2 dien.
L—... .. i i,r

Dr. Benedict Aron 1
Ofisas 3801-S. Kedzie Avc. Phone I 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. į 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone [ 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių I 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 |

Jei abejoji akimia, nasiterauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optoinotrint
Tel. Bou.evard <UR7 
4849 So. Aiihland Avc. 
Kampas 47-tos ant 2

IuIm-
1801 Vilue Tslnn<l Avė.

Pilonu UooaevuJt 2025

Fiancuziškas Daktaras
i'ųiecialislas kraujo .o<Įo!4, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland ‘State Banko
Telefonas fanai 0464

Valandos 2:Q9 Uci 4:30 ir 8 iki 10.
NoJčluu nuo 2:30 iki 4;3t» pu piet;

Biuras 4201 Archer Avė.
Kampas Sacianiento Avė.

V. nuo 12 Ųų.l:30 ir nuo C iki 7:80
Telefonas Lafayetle 3878-7716
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Lietuvių Rateliuose Algis ir Giedrutė
(Tąsu nuo 5 pusi.) DVI NUOMONĖS

PRANEŠIMAI
' juokdariai” daj KUR GALIMA qAUTI TIKIETAI 

VAIČKAUS TEATRUI. •

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI MORTEECIAJ -PASKOLOS

diję Steponavičius V. ir B. 
Paškevičaitė, dabar J. Dikinio 
žnuma. Iš tu mokiniu

ar-

Gavome du vienas 
šingus aprašymus 
tragedijos “Algis ir 
taipjau ir apie patį veikalą. Ne
siimdami spręsti kuri tųdviejų 
nuomonių yra teisingesnė, talpi
name abi žinutes. — Red.

PARSIDUODA išvežiosimo biznis 
tarp lietuvių, visokių sūrių, rukščios 
Smetonos, rūkytos žuvies. Biznis ge
ras, galima padaryti puikų gyvenimą.

1. EHRL1CH,
2425 Fillmore St., 

Western Avė. near Taylor St. 
Klauskit vakarais

STOGDENGYSTĖ
.Tusų 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. Duųne 
Roofing Co., 3411-12 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

ANTRI MARGIRIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir pferkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
U So. La Šalie St.

kytum, jeigu taip reikėtų dary-; 
ti, nes ir tragedijoj esti juok-, 
darys, bet šie 
rė juokus savo keistu užsilaiky 
nm ant_ scenos. Sodreikis, Man-!
gaičio kaimynas savo trumpą' 
rolę atliko labai gerai.

;i dalyviai visi buvo 
persikrikštiję lietuviai. Antra
me akte Algis sutinka su Gied
rute, pagone, miške arti Pilia
kalnio. Jųdviejų pasikalbėji
mus ir gestai išėjo nelabai ge
rai. Giedrutė buvo ir rūbais 
netinkamais apMiHngusi', nes 
tuolaik nenešiojo .lokių rubli. 
Ji turėjo turėti ant galvos vai
niką, o ne kaspiną. Algis yra 
persikrikštijęs lietuvio didžiū
no suims ir pasitarnauju kry
žeiviams. Giedrutė yra pago
nė. Jiedu labai susimyli ir 
viens be kito negali apsieiti, 
bet jų priešingi tikėjimai juodu 
kankina. Algis prašo Giedru
tę išsižadėti pagoniško tikėji
mo ir persikrikštyti, bet ji ne
sutinką ir liepia jam atsitrauk
ti nuo jos, o jis kaip tik ir ne
lenda prie jos.

Penktame akto yra du ati
dengimai, kur 4 ir pasireiškia

kitam prie-
pastatymo
Giedrutė’’, | s,n’n^.

Veikalas geras, lošimas 
prastas

Lapkričio 2 d., Liet. D. L. Kei
stučio Kliubo Dramo Skyrius 
statė scenoje veikalą “Algis ir 
Giedrutė“; penkių aktų septy
nių atidengimų tragediją iš lie- 

i tuviu krikštijimo dienų — iš 
pradžios 13-to šimtmečio. School 

.Hali svetainė prie 48 ir Honore 
gatvių yra nevisai maža. Buvo 
garsinta, kad durys atsidarys 
pusė ixi penkių, o lošimas pra
sidės pusė po šešių. Aš nuva
žiavau manydamas, kad jau pa-j 

! vėlavau, nes buvo po pusės po I 
šešių, o publikos svetainėje (su
skaičiau tiktai apie trejetą de- 
sėtkų. Išlaukus iki pusės po sep
tynių publikos prisirinko apie 80 
ypatų. Nuo pusės po septynių 

|||||||||||||||!||llllllll|IIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIN^ j prasidėjo lošimas, bet publikos
PRANEŠIMAS ' ’ ’’ ’Šiuomi pranešame Chicagos lic tuviams, o - •

linkės, kad 
l’harmacy.

Kll- 
I Iramos 

pre.mieras. J. Šlami lis — Liau
dies Teatro Direktorius. A. Ku- 
bertavičienė — viena 
mesniųjų Valst. Dramos
iKčių. Kurmytė, Steponavičius 
ir Dineika dirba Valst. Dra
moj; Tendžiulytė jau dabar 
garsi dramos artiste. Dineikis 
ir Dikinienė - dirbo Baseinių

Kili gi jo mokiniai orga- 
:i trupes provincijoje ir 
meno darbą sekdami pa-

Antroje Studijoje mokinosi: 
Kalitis, Gudaityte, Mackevi
čius, Murmulailvtč, Pėsvtė. Lu-

us, Stančikailė, Slasiu- 
M e rča i t i s, La uc iška i t ė

į saulių Sąjungos Teatrą ir( 
dirba lenai metus laiko, šian
dien tas Teatras perėjo “Blai
vybės“ Dr-jos žinion ir pa va
dintas Liaudies Teatru tarne 
pačiame sąstate.

yp:ič Bridgeporto 
aptieka The New 
buvusi po mun.

St., dabar persi k

kaip nėr taip nėra. Viso gal bu
vo kokis šimtas, o gal dar ir

naują vietą 3130 So. Halsted St.
Naujoj vietoj galėsime suteikti 

dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John .Malakauskas, sav.

3130 S. Halsted St.. Chicago. III. 
iiiiiiiiiioiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioioi^

(neblogai atliko savo rolę. Gied
rutės rolėj lošė p-lė A. Dam- 

Ji neblogai lošė,

rinuiiia

ZELL SPECIALIAI
$35. Kiti, $25 ir $50

Zcll Clotliing Co.
1366 S. Halsted St.

a vakarais ir nedėlioj. 
siuvėjas kalba -lietuviškai.

Musų
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I ŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT L1E 
TUVIU BURTININKU LA1KRAŠT)

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

3106 S. Halsted St. Chicago, Iii 
Dept. 2.

pats tragedijos įvykis, čia jau 
dalykas dedasi pagoniu žinv- 
čioj, prie aukuro pavakary. At
eina \’ai<lila stygomis skambin
damas su savo dukterimis prie 
aukuro. Vaidiliutės kursto ugni 
ir nusilenkia prieš aukurą ran
kas į viršų iškeldamos, bet tas

tiek nebuvo. Buvo net gaila žiu- jų nusilenkimas labiau panašus 
rėti, kai tiktai kelios priekinės buvo j tuikišką pasikloniojimą. 
sėdynės užimtos, o didesnė pu- Vaidilos rolę lošė V. Rudis. Jis 
sė salės — visai tuščia.

Kas kaltas, kad tiek maža pu
blikos atsilankė? Juk buvo gar- brauskaitė 
siutą, kad likęs pelnas eisiąs Au- tiktai kalba ir žodžių tarmė ne- 
ditorijos budavojimo naudai. Ma- ’mvo 
tyt, kad nei patys kliubiečiai ne- buvo 
silankė tan vakaran. Jeigu na- būti 
riai butų susirinkę, tai visgi ne- vien 
butų buvusi tuščia svetaine. šiod;i

Kai dėl lošimo, tai reikia daug das- 
kas pasakyti. K. S. Karpavičiaus | Didysis 
parašytas istorinis ■veilcalrvs 

labai gražus. Veikalas yra gan 
ilgas, nes lošimas užėmė virs 
trijų valandų. Visa kas rodė, jog 
garsinta buvo mažai ir veikalą 
lošėjai pastatė scenoje be gero 
prisirengimo ir neišvystę savo, 
rolių. Jau ką besakyti apie lo-1 
Šimą, kad jau net savo rolių kai fc 
kurie lošėjai nemokėjo. Sėdint 
balkone garsiai girdėjosi suflė-: 
riaus žodžiai, o lošėjas galvą pa-1 
kreipęs laukia ką suflerius jam 
pasakys toliau daryti.

Pirmame jr antrame akte ne
buvo didelio įdomumo lošime, 
bet Mangaičio Lietuvos kuni-

maloni. Dvi vaidiliutes 
rūbais, vietoje, kad 

s. Juk vaidiliutes 
baltas suknias 
prasikaltusius

tiktai
vo, o

te ne- 
j uo-

save
1 llltę

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

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

Namai 3356 Lowe Are.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatinga’ 
užsisenčjusias, be vaistų ir opera 
ei jų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., Chicago, (11.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 ploti 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.

I Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.
į Telephone Lafayette 4543

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rp.\I yra pinku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iltikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš-

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
LorJ», U. S. A.

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 South 

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

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

Halsted St.
Baltutis, 901 W. 33rd St.
“Naujienų” Skyrius, 3210 S. Hal

sted St.
Raks, 3301 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3811 S. Halsted ST.' 

North Sidėj
Montvido Aptiekoje, 1822 Wnhan- 

sia Avė.
* Roselande

Tup'kaičio Aptieka.
West Sidėj

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

vitt St.
Town of Lake

BenoSiaus Aptieka, 1616 W. 47 St.
Zolpis, Real Estate, 4603 S. Marsh- ■

field Avė.
Kareiva, 4537 S. Wood St.

Brighton Parke
I)i’. Draugelio Aptiekoje, 4101 

Francisco Avė.
Cicero, III.

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48 Ct.

st.

So.

So.

PRANEŠIMAS MOTERIMS!

Parsiduoda vilnones gijos nėri
niams, kaina 4 oz matka: 25c., 28c., 
35c., 40c. ir 50c. Marškonios gijos 
mezginiams ir siuviniams 1000 yaf- 
dų, kaina: 10c., 15c., 20c., 25c. ir 
45c. Nepraleiskit šios progos, nes 
yra geras tavoras. Parsiduoda vil- 

' nonės skiautes dėl vaikų ir mergai
čių už pigią kainą. Atdara kasdien 
ir vakarais, nedalioms po pietų.

I R A NK SELEMONAVIČ l A 
504 West 33rd St.,

I lubos frontas

PARDUOSIU grosernę pigiai. 
Kaina $750.00. Ateik ir 
žiūrėk, be abejo nupirksi.

Atsišaukite
2109 S. Halsted St.

' EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda bučernė ir 

šerne.

Lafayette 8585

pa-

gro-

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMIH
RENDON flatas 6 kambarių, 

pečiais šildomas; yra dlektra, 
gasas ir maudyne.

1448 So. VVallace St.
Tel. Yards 6225.

SIŪLYMAI KAMBARIUDRAUGIŠKA VAKARIENĘ
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, v-z. 
kuri įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, toris apsiims gaminti valgį ir apšva-

UŽ DYKĄ ruimai tam, kurio mo-

, rinti kambarius. Kambariai 
Bus puikus šildųmi, elektra ir maudynėj 

, Tikie- atsišaukti merginos arba našlės.
FRANK VORONOVICH 
925 So. Winchester Avė.

Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. L... 
programas: dainos ir muzika, 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny-. 
gynė, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi-: 
sus atsilankyti. — Rengėjai. |

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks trečiadienį, lapkričio 5 parankamais. 
I., 8 vai. vakare, 816 W. 31 St., Ray- vakarais, 
mond Chapel svet. Visi nariai pra- .
šomi atsilankyti.

— Nut. Rašt. J. Buragas. -----------------

Lietuvos D. K. Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus, repeticijo sveik alo 
“Ne turtas* ne yda” Įvyks lapkričio 
5 d., McKinley *Park svet. 38 St. ir 
Westem Blvd. lygiai 7:30 v. Nariai 
turintieji roles malonėkite visi atsi- 
’ankyti, nesivėlinti. J. .L A.

garu 
Gali

( RENDON kambarys, šviesus . ir 
švarus, dėl vedusios poros, vaikinų 
arba merginų. Kambarys su visais 

Mane galima matyti

4142 So. Artesian Avė. 
2 lubos

RENDAI* kambarys, vienam 
ar dviem ypatom, prie mažos 
šeimninos ir blaivių žmonių.

2907 So. Union Avė.
3 lubos frontas.

7 krėslų barbe- 
Gera proga uždirbi- 
$90 j savaitę, 
kad vedus šia

PARDAVIMUI 
rių mokykla, 
tnui nuo $80 iki 
tyrimo nereikia, 
bėrių mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St.

Pa- 
bar-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millmery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison. Chicajfo, III. 
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFIT.Z, Manager

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė geroje biznio vietoje —* parduosiu 
už gana prieinamą kainą. Taipgi prie 
biznio sykiu randasi ir 4 ruimai gy
venimui. Randa nebrangi, lysas 
ilgam laikui.

Kreipkitės j
Aušros Knygyną, Box 175

3210 So. Halsted St.

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. VVells St., Chicago, III.

da

DELIKATESEN krautuvė prie 
“L” stoties, įsteigta per daug metų,1 
gerai apmokantis biznis, labai gera- j 
me apgyventame namų distrikte,' 
North Side, geri fixtures, yra daug 
stako, pigi renda su gyvenimo^ kam-t 
bariais, turiu parduoti iš priežasties 
kito biznio, tikrai pinigų šia galima 
daug uždirbti, už $1600 nupirksite 
viską, dalinais išmokėjimais jei rei
kia, pamatykit patys krautuvėje.

949 Webster Avė.
2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

ii- North Western “L” stoties.

500 BEAUTY OPERA
TORĘ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio /garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

Stato 1887

J šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; prilaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietku.

SNO\V COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State SI., Room 1622
PARDAVIMUI trys showca- 

ses tinkami aptiekai, saldainių, 
dry goods, cigarų ir kitokių 
krautuvių. Pamatykite:

Draugelio Aptiekoj 
-M 35 Archer Avė.

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ii’ kitų mokslų. Musų mo- 
kyklos nauja sistema stebėtinai trrei- 
tai užbaigiama, praclinj moRslų. į <le- 
vynis mėnesius; augštesnį nrokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. .T. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS' LIETUVIU MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31 st and So. Halsted Streęts

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny, 
’ apkričio f> <1., velninė j, 5142
So. HulHted J^t. Visi nariai malone- 
kitę susirinkti laiuk, nes landasi daug ( 
eikahi dėl aptarimo ir atsivoskit nau

jų narių; visi lietuviai namų savinin
kai vra priimami Chicagoj.

- Ii. Gulbinas, Rašt.

________ MOTERŲ________
REIKIA vidutinio amžiaus 

moteries arba merginos namų 
darbui. Geras namas ir mokama 
gera alga. L. Weisman, Atlantic 
1112, 4805 Vincennes Avė. 1 fl.

NAMAI-ZEME\lukteri Oi 
per naktį, 
dukterimis 
met ateina Ailgis.
ka kunigo Kristijono kareiviai 
ir praneša kunigui, kad jis tam
pa jų išdavikų. Antrame ati- 

I daryme Algis su Giedrute vėl 
susieina prie aukuro. Kai Gied
rutė apalpsta ir nugriuva, tai 

'Algį pastveria kareiviai ir už- 
jdėję burną su rubu nutisia miš
kan. Algis ištrūksta ir sugrįž
ta prie Giedrutės, bet radęs ją 
gulinčią ant žemės, mano, kad 
ji yra nužudyta, tada ir pats nu
sižudo. Jis tada jau yra išsiža
dėjęs krikščionybės dėl I jos. 

.'Giedrutė taipjau slapta nubė- 
senio rolę labai ;r apSiį;riRštijusi buvo, ta

tai viens kito nežinojo kad bu
vo pasikeitly tikąįtimt’is; G'iei^ 
rutė Algio kardu nusižudo.

Veikalas begalo gražus ir pil
nas pajautimo. Tiktai tani vei
kalui lošti reikia gerai parink
ti lošėjus, kurie galėtų lošti, o 

Algio rolę lošėme parodyti, kad jie lošia. Gal 
nesuprantančiam 

apie teatro meną, ir gerai at
rodė, bet toji, toli gražu hrie 
gero lošimo.

Ypatingai Algio rolė buvo la
bai svarbi, bet p. Karlovas to 
neištesėjo parodyti. Jis buvo 

G i ėdru- 
kuri re- 
Dran;os 
darbuo

tis, kad nedarius lietuvių teat
rui gėdos.

Bonus Artistiųuc.
(Bus daugiau)

Jis kaipo 
atliko, 
pritarimas kitiems lošė

jo galvos linktelėjimas ir 
buvo gan naturalė. Bet

eina
k itom
namo.

Algį

dviem
Tuo-
pase-

CICERO. — Improvement Club 
n*ba L. N. Sj Sąjungos mėnesinis su
sirinkimas bus lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakare, Lukštos svet.,, 15 ir 49 Ayc. 
Bukite visi ir laiku, taipgi atsiveskite 
r tuos katrie dar neprigulL

— Koresp., K. D.

REIKALINGA moteris prie 
šeimynos namų darbą dirbt, ge
ra mokestis.

Tel. Drexel 6929

sas. . 
gerai 
mas, 
j am s 
poza 
Mangaičid moteris Analė p-lė L. 
Vaitkiutė, lošė nevisai gerai. Ji 
atrodė net už savo sūnų Algį 
daug jaunesjiė.
M. Karlovas. Jis gal ir geras bu- žmogui nieko 
tų lošėjas, bet meiliškai trage
dijai jis visai netinka. Iš kart 
nebuvo galima žinot kuo jis bu
vo, nes neramus užsilaikymas 
ant scenos, kalbos balso vieno
dumas, šaltumas, žodžių statu-
mas ir svetimas apsiėjimas tarp svetimas savo mylimai 
savo tėvų, tiesiog darė nemalo-1l’-ia Dundulienė, 
naus įspūdžių į žiūrėtojus. Algio';žisieriauja Keistučio 
drabužiai irgi nebuvo geri; Šal-i ‘̂V1’l|b turėtų geriau
mas ant galvos atrodė kai vo
kiečių kaizerio su kutosais vie
toj erelio. Algis turėjo būti be 
barzdos ir ūsų, baltais, trum
pais marškiniais. Kunigo Kristi
jono rolėj J. A u ryla lošė gan ge
rai, išskyrus jo tankią kalbą. Jo 
plikas pakaušis, ruda suknia ir 
platus juosvas ploščius, padėliai 
po kojų, sudarė tipišką italų mi- 
nyką. Jo balsas buvo aiškus, drą
sus, jausmingi žodžiai gan pri
tiko.

Bet vienas dalykas ištisai juo
kino publiką, tai kunigo karei
viai: J. Radišauskas ir F. Sut
kus. Juodu buvo juodais rūbais
neva uniformose apsirengę, bet Į kitą, nei nepatemysit, kaip susi- 
labai juokingai išsižiurėjo, tar
si du varnai žiūrinėdami į že
mę tupinėjo po ateičių galvas 
kraipydami tai vienon pusėn tai 
kiton lig ko tai ieškodami tru
pinėjo kojomis. Jau nieko nesa^

Susievinijinuis Lietuviškų Orgoni- 
zacijų ant Town of Lake, mėnesinis 
susirinkimas atsibus, lapkričio 5 d., 
7:30 vai. vak. Mrs TJetukienės svet., 
1523 So. Wood St.

Visi atstovai turi būtinai pribūti, 
nes Jiems yra reikalinga —r randas 
Jaug svarbių reikalų aptarimui.

— Nut. Rašt. Jos. Yucius.

North Sides Draugijų SŲ ryšio de- 
egatų susirinkimas jvyks lapkričio 5 

d., .7:30 vai. vak. Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi delegatai malo
nėkite būti laiku.

— Rašt. V. Rudis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ savo tėvo Jono Lau- 

gaudo, iš Lietuvos paėjo iš Vigau- 
iškių kaimo, Telšių apskr., kuris 

gyveno Chicagoj, Wcst Sidėj. Tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu paties 
ar kas jį pažįsta pranešti šiuo ad- 
esu.

1RANK LAUGAUDAS, 
3011 W. 40 PI., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
J IEŠKĄ U ąpsivedimui merginos 

ar našlės senumo nuo 25 iki 35 metų. 
Aš esu gana gerai išrodantis vaiki
nas. Geistina, kad atsišaukdamos ir 
paveikslą prisiustumėt.

M. J. G.
834' Wi SSrd’St.,' , 

Chicago, 111. <•' <
T

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI1 1 < ■ ..... ...........................................Kas, ką, kur, kaip ir1 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING

& H1)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Ūž

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS džianito- 
riaus pagelbininkas, butų 
ra i kad butų patiręs. M

1184 Independent Blv. 
matyti Džianitor

AUTOMOBILIAI

ge-

Pardavimui arba mainymui
16 flatų apartniont building, 

remdos $800.00 į mėnesį: kaina 
$57,000. Randasi vienas blokas 
nuo \Vashington Park.

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, įmokėti $1,000. Galima a- 
tidaryti biznį tuojau, tinkamas 
bilo kokiam bizniui.

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow su visais įtaisymais- j 
Randasi 67 & Marquette Road, j 
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 ren
dą. šituos visus namus galima 
mainyti ant kitokių namų, fer
mų arba bili kokiu biznių. Pla
tesnių žinių kreipkitės,

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

KASDIEN jus galite prisira-' 
Syti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti j

AutomoHIiŲ Malevotojas
i Atlieku aukštos rųšies darbą ge
rai, greitai ir už nebrangią kainą, 

dėsit užtektinai pinigų, kad nu- Karu reikia automobilius maliavo- 
sipirkus sau namelį ar užtikri-,11 
nūs savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
ą 1799 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas

751-753 W. 54th Place
Tel. Boulevard 0312

PARDAVIMUI karas Assex De- 
Luxe, coach sėdau, 1924, 5 pasažie- 
rių, $710 ar už gerą pasiūlymą, kai
nuoja $1200, 2 mėnesių senumo, yra 
bumperiai, motor meter, baloon ta- 
jerai ir t. t. Važinėtas tiktai 1500 
mylių, savininkas.

5667 W. Lake St. 
Phone Autin 2042

RAKANDAI

1500

C. P. Suromskis & Co.
Real Estą te, 

3352 South Halsted, Chicago. 
Tel. Boulevard 9641.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai. 
Galima pirkti visus sykiu arba po vie
ną. Parduoda gera Registerj. Vis
ką galima nupirkti pigiausiai.

2 lubos.
Vakarais po 5 valandos.

3348 So. Union Avė.

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
’ FEDERAL AUTO ENGINEERING 
; . 15(17 W. Madison St

■' -........ PARSIDUODA naujas inoderniš-
PARDAVIMUI ' rakandai: 3 šmotų kas bizniavas muro namas. Krautu- 

setas, graži liampa, kvietka, mašina,' vė ir 4 pagyvenimai, aržuolo trimin- 
karpetų valymui; atiduosiu labai pi-1—* 
ldai- ....

• Mane galima matyti vakarais.
4142 So. Artesian Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI ' rakandai: 3 šmotų

gai, elektros šviesos, gasas ir gara- 
džiusk Puiki apielinkė dėl biznio.

Atsišaukite
5300 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo ar Joto grosemę ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta sena, 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyve
nimui.

3443 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI 2 mūriniai 
ant vieno loto. Kaina už 
$5,300. Namai geri, elektra, 
nes. Rendos neša $52.00 
nesi. , \

Kreipkitės
2922 Etncrald Avė.

namai 
abudu 

maudy- 
j mė-

PARSIDUODA Farma 40 akerių 
su trioboms. Kaina $2500.00 įmo
kėti $500.00. Kiti lengvais išmokė
jimais. Farma randasi Michigano 
valstijoj.

Savininkas
3858 W. Monro St.

PLAYER PIANAI
ii........................................... »

Turi būt paaukodami tuojau už

$125
Įskaitant 98 muzikos volelius, suoliu
ką ir kabinetą. Už naują buvo mo- baksis, gasinis pečius, uždaromos lo
ta $800. Turi būt vėl parduotas prieš vos, viskas išrenduota, garu šildomas, 
lapkričio 8 dieną.

3323 N. Marshfield Avė., 
Klausk Mr. Roma’s Piano

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, ką tiktai užbaigtas, aržuoliniai 
trimingai, tile vana ir vestibule, ice

kaina $22,000, pagal jūsų pačių iš
mokėjimą.

5751-53 So. Saliforoia Avė.

HUFFMAN
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

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


