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Lietuvos sutartis su 
Latvija

Kankinimas politiniu Lie 
tuvos kalėjimuose

savo pozi- 
Mekkos.
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Sovietai amnestavę Gru
zijos sukilimo dalyvius

Palestina,

Ramsay MacDonald atvyksiąs 
į Jungtines Valstijas

Šaudymus Meksikos par- “Rusijos imperatorius" 
šaukia “karūnos tarybą"lamente; ilu sužeisti

lapkr. 
parla- 
atsto-

Joj dalyvausią visi didieji kuni
gaikščiai, pripažinusieji “Kiri
lą I” caru

PARYŽIUS, lapkr. 13. — Di
dis kunigaikštis Kirilas, pasi
skelbęs “jo didenybe Kirilu I, vi
sos Rusijbs imperatorių,” nuta
rė sušaukti “karūnos tarybą,”

MEKSIKOS MIESTAS, 
13. — Triukšmingame 
mentei posėdy vakar tarp 
vų kilo muštynės ir šaudymas.
Daugiau nei du šimtu šovinių 
buvo paleista. Atstovas Luis 
Morones, venas žymiausių Mek
sikos darbininku vadu, ir Leo- 
poldo Guerrera buvo sunkiai su- ...

i kurioj turėsią dalyvauti visi jį 
| pripažinusieji didieji rusų kuni
gaikščiai. Did. kunigaikštis Di- 
mitras paskirtas “jo didenybės 
atstovu Paryžiuj,” su dviem pa
tarėjais: vienas karo dalykais, 
antras — “po graždanskim die- 
lam.”

Į Didkunigaikštis Kirilas pasi
skelbė save “visos Rusijos impe
ratoriumi” praeitą rugsėjo mė
nesį. Veikiai po to, buvusio ca
ro Mikalojaus moitna, našle Ma
rija Fiodrovna, užprotestavo, 
sakydama, kad Kirilas pasisku
binęs savintis sau Romanovų so
stą, kuomet, ji esanti įsitiki
nus, tikrieji jo paveldėjai dar 
gyvi esą.,

Generolas Jose Mara Sanchez, 
buvęs Pueblo gubernatorius, iš 
tribūnos pareikalavo, kad atsto
vas Morones atšauktų savo žo
džius, kuriuos jis savo kalboj 
praeitą sekmadienį pasakė apie 
Sanchezą. Susiginčijusių drau
gai išėjo į koridorių ir tuo tar
pu pasigirdo šūviai. Atstovai 
ėmė verstis iš salės gatvėn ir čia 
prasidėjo visuotina batalija.

Gruzijos revoliuciniiikams 
duota amnestija?

TIFLIS, Gruzija, lapkr. 13. — 
Gruzijos sovietų centralinis vyk
domasis komitetas paskelbė am
nestiją visiems revoliucinin- 
kams, dalyvavusiems pastaraja
me gruzinų sukilime prieš sovie
tų valdžią.

Tiems sukilimo dalyviams, ku
rie buvo pasmerkti sušaudyti, 
mirties bausmė pakeista 10 me
tų kalėjimo.

Francuzu-Vokiečiy preky 
bos derybos sukliuvo

MacDonaldas atsilanky
siąs į Jungtines Valstijas

PARYŽIUS, lapkr. 13.—Pran
cūzų-Vokiečių prekybos derybos 
sukliuvo. Pasak laikraščių. Vo
kiečių delegatai stengiasi išside
rėti kai kurių pakeitimų sutar
ty, kuri praeitą vasarą buvo pa
daryta Londone Dawes’o plano 
vykdymo reikalu, bet premjeras 
Herriot’as grieštai atsisakęs 
maišyti prekybos derybų klausi
mus su reparacijų klausimais.

LONDONAS, lapkričio 13. — 
Evening Star sakos sužinojęs, 
kad buvęs sdarbiečių premjeras 
Ramsay MacDonaldas žadąs Ka
lėdomis padaryti vizitą Jungti
nėms Valstijoms.

NORI AEROPLANŲ TARNY
BOS EKSPRESO SIUNTI

NIAMS GABENTI.

SUĖMĖ DEGTINĖS ŠMUGEL-
NINKŲ BOTĄ

Express

JERUZOL1MAS, 
lapkr. 13. — Iš Ammano prane
ša, kad ten gauta žinių iš Hedža- 
zo, jogei karalius Ali pradėjęs 
ofensivą ir kad hashimitų ar
mija žyguojanti Mekkos linkui. 
Vahabaliai, kuriems dabar tenka 
gintis, sako, apleidžia savo po
zicijas, kurias jie buvo užėmę

KAUNAS ĮLŽ]. — Spalio 
dienų pasibaigė Lietuvos 
Latvijos delegatų pasitarimas, 
kuriame buvo apsvarstyti pa
sienio zonos gyventojų 
siekimo klausimai 
dėl mokesnio dėl 
lindynių Latvijos 
Latvijoj ir atbulai.

Prieita prie tokių
■ I. Mokesnis už metinį leidi

mą gyventi Latvijos pil. Lietu
voj ir Lietuvos Latvijoj su
mažinamas: Lietuvoj iki 20 II-

susi- 
ir tartasi 

svetimšalių 
piliečiams

susitarimų

“Saron fon Daugpačiy”
BERLIN AS, Vokietija,. lapkr. 

13. — Viename vietos teismu 
tardoma. Įdomi byla. Tieson pa
trauktas vienas tariamas baro
nas — baron von Egloffstein. 
Tardymuose pasirodė, kad tas 
subjektas gražiai gyveno ves-- 
damas moteris, vieną po kitos. 
Moterys tekėjo už jo tik .tam,’ 
kad gavus “baronesės” titulą, 
nes einant Vokietijos Įstaty
mais ištekėjus už barono mote
ris, jeigu ir pasimeta su juo, jo 
titulų pasilaiko. Ir kad tokį ti
tulą gautų, moterys mokėdavo 
jam gražius pinigus už apsivedi- 
mą su juo.

Juokingiausia betgi tai, kad, 
kaip teisme pasirodė, tasai dau
gybės pačių “baronas” nebuvo 
nė jbks baronas.

Bandymas daryti auksą 
R gyvsidabrio

Ta:| Jungtinių Valstijų laivyno dirižablis ZR-1 savo kelionėj 
Lakehursto, N. J., j Philadelphiją.

fProhibicija' Washingtone
Kiekvienam 90 sostinės piliečių 

—vienas butlegeris, 
kuroras

sako pro-

lapkr. 13.
Di strik to

Panevėžio kalėjime politiniams 
kankinti vartojamos senovės 
inkvizicijos priemonės

leidimus trumpesniam laikui— 
imama po du lilu I.ieluvoj >r 
po vieną lutų Latvijoj už kiek
vienas dvi savaites, pradedant 
trečiąja nuo apsigyvenimo dirž
uos, duodančios leidimą val
stybės teritorijoj. Už leidinius 
pil. iki 17 motų jokio mokos* 
nio neimama.

II. Leidžiama policijos' agen
tams vienos valstybės perženg
ti siena kriminaliniams nusi-|Vaikiškas, 
kalteliams persekioti antrosios 
teritorijos su sąlyga, kad sa
kyti agentai, perėję sieną 
gistruotųsi artimiausiame
cijcs punkte. Toliau veiktų 

policijos) organais ir 
nanl vietos įstatymais.

Pasienio Zonoj taikomos 
pasitarime

RYGA, Latvija, lapkr. 13. — 
Šiurpių žinių ateina apie politi
nių kalinių likimą Lietuvos kalė
jimuose. Šiuo tarpu vykinami 
masiniai areštai, ir su suimtai
siais dažnai elgiamos žiauriausiu 
bildu. Pasak žinių. Panevėžio 
kalėjime politiniai kaliniai esą 
kvočiami baisiais kankinimais: 
kankinimui vartojamos tam tik
ros priemonės, kaip kad senai
siais inkvizicijos laikais.

A pu JAUNĄ MULTIMILI
JONIERE.”

Baisi ekspliozija pašto 
įstaigoj

NEW 
Policijai 
greičiausių jų degtinės kontra
bandininkų motorinis laivelis, o- 
peruojąs jūrėse ties New Yorkų. 
Policijos botui besigenant ir 
šaudant, kontrabandininkų lai
velis staiga apsisuko ir leidosi 
tiesiai ant policijos laivelio, no
rėdamas pastarąjį sudaužyti. 
Policijai tečiaus pavyko išsilenk
ti smūgio, ir šokus į kontraban
dininkų laivelį, revolveriais ran
kose, ji privertė šmugelninikus 
pasiduoti. Suimta du šimtai 
“keisų” geriausios degtinės.

YORKAS, lapkr. 13. 
pavyko suimti vienas

NUO “PORK SENDVIČIŲ” SU
SIRGO KETURI STUDENTAI

ANN DARBO R, Mich., lapkr. 
13. — Keturi Michigano Univer
siteto studentai, nuėję Urbanoj 
i vieną mažiuką restoraną, pasi
ėmė užkąsti “pork sendvičių.” 
Suvalgę savo sendvičiug jie visi 
keturi susirgo. Matyt, kiaulie
na buvo trichninuota.

aeroplanų dirbėjų

American 
kompanijos pirmininkas Cowit 
kalbėdamas 
susirinkime pareiškė, kad kom
panija pasiruošus vartoti aero
planus siuntiniams gabenti; jei
gu tik jai kuri nors aeroplanų i- 
staiga pasiūlytų gerą ir pasiti
kimą tarnybą.

BYLA PAŠALINTI MUITINĖS 
VIRŠININKĄ NEGRĄ 

ATMESTA.

NEVY ORLEANS, La., lapkr. 
13. — Įnešta teisman byla, ku
ria norėta pašalinti iš vietos 
New Orleans’o muitinės virši
ninką Walterą L. Coheną dėl to, 
kad jis negras, tapo šiandie 
mesta.

PASMERKĖ MIRTI.

at-

13.TOKIO, Jauonija, lapkr, 
—- Japonietis Daisuke Namka, 
kuris bandė nužudyti princą re
gentą Hirohito, liko pasmerk
tas mirties bausmei."

NEW YORKAS, lapkr. 13 
Scientific Aimerican žurnalo 
daktorius E. E. Free, pasikvie
tęs kitus mokslininkus, pradėjo 
bandymais iš gyvsidabrio pada
ryti auksą.

Nesenai buvo pranešta, kad 
vienas vokiečių mokslininkas, 
Šarlottenburgo Techniko^ Kole
gijos prof. Adolph Miethe, esąs 
tatai padaręs: iš gyvsidabrio ga
vęs auksą. Visa bėda tik, kad 
patsai procesas tatai padaryti 
daug brangiau pareinąs, nei gail
io aukso vertė. Profesoriaus 
VIiethe’s metodu, padaryti sva
ras aukso, kurs tėra vertas 330 
dolerių, pareina daugiau nei 2 
milionu dolerių.

Daug mokslininkų mano te- 
čiau; kad ilgainiui bus surastas 
būdas padaryti auksą daug pi
giau. PasaJk jų, “naujovinė al
chemija” remiasi naujoviniu 
mokslu. Auksas turį planetinę 
sistemą iš septyniasdešimt devy
nių elektronų, o gyvsidabris tu
ri aštuoniasdešimt. “Nuskelus” 
visai ta atliekama elektroną bu
sią galima gauti grynas auksas.

—---------------

re-

ANGLIAKASIŲ PREZIDEN
TĄ PERŠA DARBO SE

KRETORIUM.

13.VVASH1NGTONAS, lapkr.
—« Atsitikime, jeigu ' esamasis 
Darbo Sekretorius Davis rezig
nuotų, 'laivų komisijos (ship- 
ping board) pirmininkas O’Con- 
nor jo vietoj rekomenduoja Dar
bo Sekretorium paskirti Jungti
nių Angliakasių Unijos prezi
dentą John’ą L. Lewis’ą.

$304 UŽ PĖDĄ ŽEMĖS

NEW YORKAS, lapkr. 13. — 
Harrin>ano National bankas pir
ko sklypelį žemės (“lotą”) ties 
44-ta gatve ir 5-ta Avė., už kurį 
sumokėjo 1 milijoną dolerių, ar
ba po 304 dolerius už kiekvieną 
ketvirtainį pėdą. Ant to skly
pelio bankas statydins sau dvyli
kos augštų namus už 5 milijonus 
dolerių.

YVASHINGTONAS, 
— Jungtinių Valstijų 
Prokuroro Davido Harto apskai
tymu, Washingtone operuoja 
nemažiau kaip 5,000 butlegeiių 
/(slaptų degtinės pristatytojų). 
Tai reiškia, sako Prokuroras, kad 
kiekvienam 90 sostinės piliečių 
yra vienas butlegeris. Nuo lai
ko prohibicijos Įvedimo Wash- 
įngtone buvo daugiau nei 10,090 
bylų dėl butlegeriavimo, ir at
sakomybėn buvo patraukta arti 
5,000 asmenų, degtinės prista
tytoj ų.

Papirkinėja Amerikos konsulus.

DUBLINAS, Airija, lapkr. 13.’ 
— Teismą nubaudė keletą laivų 
kompanijų agentų, kaltinamų 
de papirkimų Amerikos konsu
lų, kad gavus iš jų pirmenybės 
tam tikriems emigrantams iš
važiuoti Amerikon.

Chicago ir apielinkė. — šian
die reikia laukti lietaus, gal ir- 
sniego; šalčiau; šiaurėryčių vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 45° F.

Šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 4:31 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 13 d., užsienio 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos, 100 kronų .........
Italijos, 100 lirų ....... .
Francijos, 100 frankų ...
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, •'100 kronų .
Olandijos, 100 markių ....
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų ... ....
Šveicarijos, 100 frankų .

pi- 
do-

.... $4.60 

... $4.82 

.. $17.66 

... $4.34 
.... $5.30 
.. $19.25 
. $14.70 
.. $39.97 
:... $2.52 
.. $26.82 
.. $19.29

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

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

50 “
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
centų daugiau. s

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.5(1
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

“Lietuvos Ūkininkas rašo: 
“Skuodo valsčiuje, šarkės kai

me pas savo turtingus gimines, 
gyvena neturtingų

tėvu duktė Jablonskaitė. 
• i

“Kažkokios jos /“ciocės” jau 
senai gyvena Amerikoje ir mi
nėtai p-lei Jablonskaitei dažnai 
parsiunčia dovanų.

“Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad tos “ciocės” nupiir- 
kusios jos vardu vienos loterijos 
bilietą, kuris yra laimėjęs vie
ną milijoną dolerių, tai yra 10,- 
060,000 litų. Apie tą dalyką p- 

? paruošta sutartis dėl lė Jablonskaitė jau esanti gavus 
i oIvUao.t ^-'oficialų pranešimą ir buk jau

persiifstas tai sumai gauti čekis. 
Tai sukėlė nemažą sensaciją ap
linkinių žmonių Tarpe. Jau kai- 
kurie jauni kavalieriai žada 
piršliams didžiausias dovanas, 
kad tik išpirštų jiems jaunąją 
turtuolę.”

Kadangi čia kalbama apie do- 
savo tai'po komisiją padaryti iš lerius, tai tenka manyti, jog tos 
naujo tirinėjimą Zinovjevo laiš
ko, kuriuo jis ragina Anglijęs 
komunistus sustiprinti revoliuci
nę propagandą Anglijos kariuo
menėj ir laivyne. Komisija, da
lyką ištyrus, savo raportą pri
statys artimiausiam kabineto 
susirinkimui.

H A AG A, Olandija, lapkr. 13.1  _______
— Kablegrama iš Batavijos, Ja- _ .
vos saloj, praneša, kad ten Įvy-’ 
kus baisi eksplozija fejerverkų 
fabrike. Fabrikas sudraskytas. 
Iš griuvėsių išimta dvylika la
vonų ; daugelio dar pasigenda
ma.

Trys pašto tarnautojai užmušti; 
pašto siuntinių skyrius su
griautas

GRAND RAPIDS, Mich., lap
kričio 13. — Vietos vyriausiojo 
pašto įstaigoj vakar vakare Įvy
ko baisi ekspliozija, kurios trys 
pašto tarnautojai liko’užmušti, 
žuvusieji yra: Herman Peter- 
son, Ernest Both ir Dale New- 
house. Visas pašto siuntinių 
priėmimo ir 'išsiuntimo skyrius 
išdraskytas. Sprogimo priežas
tis kol kas nežinoma. Spėja te
einu, kad kas nors siuntė paštu 
nustatytą sprogstamąja bombą, 
ir ji pirm laiko sprogo.

Ekspliozijos priežasčiai tirine- 
ti ii kaltininkam susekti atvyko 
Ohicagos pašto inspektoriai.

Daug žmonių žuvo ugnių 
fabriko ekspliozijoj

P A MIŠELIS—BARBEKY S

Pabėgęs iš pamišėlių Įstaigos sa
vaitę laiko skuto biznieriams 

barzdas N

YVORCESTER, MaSs., lapkri
čio 13. — Vienoj vietos geres
nėj skutykloj, kurioj paprastai 
ateina skustis aukštesnės klases 
įmonės, daugiau nei savaitę lai* 
ko jiem barzdas skuto ir plau
kus kirpo vienas pavojingas pa
mišėlis. Prieš dešimt dienų jis 
pabėgo iš valstijos pamišėlių į- 
staigos, tiesiai atėjo į kalbamąją 
skutyklą ir gavo joj darbo. Dir
bo jis visai kaip normalis, svei
kas žmogus, nepareikšdamas jo
kių pamišimo žymių. Kadangi 
policija jo jieškojo, tai galų ga
le susekė ir paėmus vėl nugabe
no ligoninėn.

VEISEJŲ MIESTELIS 
IŠDEGĖ

VEISĖJAI, Seinų apskr. — 
Rugsėjo 25 diena Veisėjų mies
telio centre kilo gaisras. Sude
gė pašto įstaiga, kooperatyvas, 
klebonija ir šiaip prekybos na
mų. Viso sudegė 103 namai, 
taigi visas miestelio centras.

, re- 
poli- 

su 
ei-victų

III.
bendros pasitarime priimtos 
taisyklės lavonų iškasimo, per
vežimo ir laidojimo reikalu.

IV. Pasirašoma tam tikra pa
sitarime 
tvarkos Latvijos-Lietuvos pa
sienio gyventojams sienai per
eiti. Pačios sutarties pasirašy
mas Įvyksta Kaune spalio IK.

BRITŲ KOMITETAS TARDO 
ZINOVJEVO LAIšKA

LONDONAS, lapkričio 13. — 
B.aldwino kabinetas paskyrė iš

“ciocės’ gyvena Jungtinėse Val
stijose. Bet Jungtinėse Valsti
jose “ciocės” negalėjo laimėti 
lioterija netik milijonų, bet nei 
vieno dolerio, kadangi čia tokių 
lioterijų visai nėra: visokios Lo
terijos Jungtinėse Valstijose i- 
statymais užgintos.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

• i ’ ”

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

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus pėr Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai 50 CENTŲ

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 į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

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

t I



Paskiau

RISTYNESo dabar

sara

GALIMI CAfiPET CONGOLEUM STORES

NAUDINGI KREPŠIAI

KOMITETAS

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St Chicago, III

NETURTAS NE YDA

THE BOKi'FN COMffiNY 
Borden Bldjj. Ncw York

Ar jus galitprfafeiprotėti ką tas reikalauja iš niusų 
Ąr jus galite suprasti ką tas reiškia dėl publikos?

Skaityk šituos straipsniui kas sa 
vaitė atydžiai ir pasidėk ateičiai.

Žindyk savo kūdikį, 
bet jei dėl kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

$1.00 
DYKAI

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei , viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rėk 

kaina Įdomius būsiančioms 

motinoms ir molinoms jau

ną kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas pyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu
rime regutiarlAkaia laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildeatL

Jei jus ateisite | ięuusų krau
tuvę ir darodysile ihunw, kad 
jus gjdijte,nupirkti toįcį pat 
tavorą pigiau. ,J «•
Jei jus galite pirkti pi r 

giau negu, kad mes

K. Požėla
Europos čempioną

South Chicago, 9041 So. Commercial Avc 
Roscland, 11336 South Michigan Avė.

UŽ LIETUVIO PUSIAU SUNKIOJO 
SVORIO ČEMPIONATĄ

Jei nežinai kaip var
toti Eaglę_ Pienę, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa- 
siūsinie jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū- 
dikitj Knygą ii’ kito
kias brangias infor
macijas dykai,

Mes duosime 
jums

Lietuvos sostinėj, Kaune, 
išleido įsiūlymą stalyti daug 
jų ir 1 ‘ 
Hehnar 
kia gerunuj. 
garėtai suteikia 
džiaugsitės 
tabakų.

J. Bancevičium
* “Drapiožnas dzūkas”

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra. 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

(Shoping Bags)
gi Šie krepšiai krautu-
įj V vese parsiduoda po

5 centus. Jie yra la- 
'a* I)l,*^L.,s j‘‘ pili lis 
usidėjimui pirkiniu: 

MlK ,c yra ^dctikanii;|1K 1111,1:1 (,au‘}-
iV ’r mažai. Jie

Jnka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

Iš Lietuvos Socialdemo 
, kratų Partijos

Pasaukite musų kontraktų departamentų dėl specialių kainų 
dėl musų kontraktinio darbo.

Neužmirškit adreso. Apskaitliavimas teikiamas dykai.
' f-' Pitone, Pullman 9362

X iš Brooklyno
Nauja lietuvių ristikų žvaigžde

•vitwę Ir pajiagą Būvėdama | seniui 11 naujai namu, tafpii dlrth 
lava*. Caih arba ant limokijlmo.

Plrmatini Lietvvii Elektroe Kerporaeija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO„ lae.

A. BARTKŪS. Prw.
Ifil# W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1802. Chicage.

Ar esi vienas iš tų, kad tiki, kad 
nedapenėjimas randamas tik pas bied- 
nuomenę tenomentuose? Tikrai vesti 
tyrinėjimai parodė, kad tarpe miliono 
mokyklos vaikų Ncw Yorke tik J 7 
nuošimtis pirmus klcsos kūno padė
ty. 'Turtingi kūdikiai ir biedni ketu- 
čia nuo šio. Gali būti kati apie tave 
visur yra uedapenetų, negerai peni
mų vaikų, bet nematai pavojaus. Ne- 
įlapenčjimas laipsniškai suardo visų 
kūną, bet dėlto, ka^l dirba tokiu slap
tu budri, jo vaisių nesimato nefttydžiai 
akiai, iki jau pervėlu.

vakarėlius ir t. p. į daromus 
narių susirinkimus apsilanko 
ne tiktai patys nariai, bet ir 
pašaliniai prijaučiantieji so
cialdemokratų idėjoms pilie
čiai. Tokiuose darbininkų drau
gų susirinkimuose bumi darb
ini pranešimai, referatai ir bė
gamaisiais reikalais pasikalbė
jimai bei sumanym’ai. Susirin
kimai tankiausia būna dardmi

nėtoj dienoj statoma pirmu kart Chicagoj, gerai pa
tyrusių vaidylų vadovaujant gerb. M. Dundulieųei. 
Šios komedijos pamatyti yra būtinas reikalas kiek
vienam, o ypač daity* mylintiems. Mes tikime, kad 
jus atsilankę busit užganėdinti. Po perstatymo šo
kiai prie geros Orkestrus, po vadovyste K. Yurgan.

Kviečia KOMITETAS.

Toks reiškinys ...davė■ t * X ? b' t pamato aktingiau pradėti 
ir pačioms
Partijos kuopoms
Kaune aktingiau negu kitos 
veikia Šančių kuopa, nes mi
nėtoji kuopa tankiau daro savo 
narių susirinkimiis-initingus, 
yra surengusi pasilinksminimų

Congoleum Kaurai yra ideališki nuo vandens apsaugojimas virtuves 
grindų uždangalas* valgymo ir miegamo kambarių. Jie yra plauna
mi, tvirti ir ekonomiški ir neprikimba prie grindų Daleis pasirinki
mas karpetų, tile, medžio ir matting pattern’ų/visokių stylių, spalvų 
ir mierų pritaikintų prie jusli kambariu. Biski įgadinti.

D. L. K. Keistučio Pašelpinis Kliubas
Rangia Puikų

VAKARI SU PERSTATYMU

Tie patys ką jus matėt skelbia
mus visuose žurnaluose Congo
leum Art Sųuąres, Ctf* QfZ 
9x12, tiktai už ^Oivv

9x12 Wilton Velvet ir Axmins- 
'M' Kaurui, M. $?9.95 

ių^yni

“MILDOS” TEATRE, 
3110 Soutb Haisted Street

R. Šilką
Latvių čempionas

DIDELIS MASKARADINIS BALIUS!
$1000.00 Prizų

Rengia Lietuvos Sesery Tautiška Draugyste 
Cicero, III.

Subatoj, Lapkričio 15 d., 1924 m.
Lietuviu Liuosybes svet., 14 ir 49 Ct., 

Cicero, III.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites

rimto 
veikt 

Socialdemokratų 
Šiuo melu 

negu 
kuopa, i K, La Bouche

Francuzu ristikas

Jei bile ^minėtų organų pasirodo 
rausvumas, tinimas arba pūliai, ne
bandyk jų pats gydyti — bėgk pas 
gydytoją, arba nunešk kūdikį į des- 
pensariją, ar sveikatos centrą. Juk 
žinai .kad nieko nežinai kas iššaukė 
tokius dalykus; todėl negali nei jų gy
dyti. Iš to gali kilti aklumas ar kur
tumą:; jei neprisirengsi tuoj šauktis 
medicinos pagelbos. Gydytojas gali 
kur kas daugiau gero padaryti ligos 
pradžioje negu kada liga jau pasiekė 
žiaurų laipsnį.

Yra tam tikri iškrypimai, kurie 
gimstant lieka nepatėmyti, kaip stab- 
kojė ir šašai. Yra rimta klaida leis
ti tokius dalykus pro pirštus, pasiti
kint, kad kūdikis išaugs. Pasiroda- 
vymas su gydytojo tokiais atvejais ne
daro jokios blėdies. Jei gydymą ati
dėti toliau tak reikia tam kompeten- 
tiško daktaro pritarimo.

E. Hackenschmidt
“Rusu levas”

IŠBANDYKIT PAS; MUS — RYTOJ
' t ■

Atsiminkite štai ką: Kad mes teikiiįrffe didelę garantiją nuo Calumet 
Congoleum Krautuvių, jogei mes parduodame pigesnėmis kainomis 
Kaurus. Musų kainos kiekvieną dieną yra pigesnes negu, kad jos 
yra skelbiamos kitur. Mes darome tą patikrinimą nuolatiniu ir 
siįstemačiu patikrinimu.

Nauji Congoleum Kaurų Pattern’ai yra čionai

DIDELIS LOSIMAS
Ant visokių ■,paukščių. ^Užprašom vi 
sus pažįstamus apsilankyti *

KAUNAS 
biuoju laiku kauniečių darbi
ninkų tarpe yra pastebimas žy
miai didesnis politinis judėji
mas, ir tame jų judėjime pasi
reiškė aiškus pakrypimas į 
kairiąją pusę. Iki šiol kaunie
čiai darbininkai buvo labai iš
krikę ir politikos reikalais ma
žai tesi interesavo. Gi jei kurie 
iš jų ir dalyvavo politiniam 
judėjime, tai labai šaltai ir 
nemaža darbininkų dalis laikė
si dešiniajame sparne — pri
klausydami Darbo FederacijĄi, 
juozapiečiams

KAIP GALIMA IŠVENGTI 
M O, KURTUMO IR AMŽINO 

' IŠKRYPIMO.

...................................................................................... ■,■■■ r, -■■ ■ '.-.X ...........

DIDELIS BALIUS
Draugystės Šventos Onos- -

Subatoje, Lapkričio-Nov. 15 d., 1924
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

32-ras Place ir Auburn Avė.
Pradžia 7-tų vai. vak. • Įžanga 35c.

Kviečiame senus iri jaunus atsilankyti 
ant šio Didelio Baliaus ir linksmai vakarą 
oraleisti prie puikios lietuviškos muzikos, 
turi griež visokius šokius. Balius' tęsis iki 
vėlumui nakties. Kviečia Komitetas.

Tikri Congoleum Kaurai, mieros 
9x12, parsiduoda $9.95 
dabar uz

MELDAM SVETAINĖJ,
2244 W. 23rd PI.

Reikia imti dideliausios atydos plau
nant kūdikio akis, ausis, nosį ir gerk
lę. Nors svarbu šituos organus šva
riai užlaikyti, bet lygiai svarbu ne
pažeisti bevalant. Rekomenduojame 
didžiausi švelnumą. Nevartokite aš
trių muilų artirpinių. Del antakių 
apvalymo užtenka paprasto borakso 
tirpinio, kaunamo aptiekoje. Tą patį 
Jei akys, ausys, nosis įluostomi su 
galima vartoti ir nosei bei gerklei, 
skuduru tai reikia imti minkštą ir 
sterilizutą. Aptiekoje gaunama steri
lizuota bovelna geriausią tinka. Ko
kią materiją nevartosi hereik jos var
toti du sykiu. Mazgo jaut akis, var
tok vieną švarų šmotuką kiekvienai 
akei paskyrium, ir nedažyk į tripinį, 
bet pilk skystimą ant skepetos. Taip 
pat reikia mazgoti ir ausis, gerklę ir 
nosį. Bukite tikri, kad rankos jūsų 
butų švarios pirm čiupinėjus matelio-

. VIENOJE Iš MUSŲ 

Dviejy Didelių Krautuvių
Me3 galfmę darodyti visiems Chi- 
e^ečĮttmfę'. T<ad šios krautuves 
pdi’dudda pi^iausiąi. Mes garan
tuojame žemiausias kainas už vis
ką ką tik jus pirksite!!!

Jack Rogers
Airių drutuolis, 2 tH svarų

Pažymėtina, kad į tuos so
cialdemokratų daromus susi
rinkimus kaskart vis daugiau 
ir daugiau atsilanko naujų 
draugų, kurie iki šiol visai ne
silankydavo. Paskutinis kan
čių kuopos narių susirinkimas 
atsibuvęs sekmadienį, 19 spa
lių, lenkų mokykloje, jau buvo 
gana skaitlingas. Dalyvavusieji 
pirma svk susirinkime svečiai 
netik kad atvdžiai klausėsi 
kuopos komiteto narių prane
šimų, bet keletas asmenų užsi
rašė kandidatais i s.-d. ; parti
jos narius, iš kurių du įsira
šė į partijos kandidatus net su 
savo žmonomis.

Tikietai parsiduoda “Mildos” teatre,/ “Naujie- Į 
nose” ir “Aušros” Knygyne. , J

■ BHanaannaBUBBaBBBHBaHBBHBBHHBHNaiiHHaaH

Žymesnis kauniečių darbi
ninkų politinis judėjimas pasi
reiškė per buvusius rinkimus 
i miesto savivaldvlK's. Buvu- J *
siuosc prieš rinkimus mitin
guose kauniečiai darbininkai 
netiktai kad labai aktingai da
lyvavo. betgi' ir pareiškė savo 
nusistatymą, parodydami kam 
ji'c pritaria, o kam priešingi, 
(ii tas kaimiečių darbininkų 
per mitingus pritarimai kaip 
jau esu rašęs “Naujienoms,” 
daugiausia buvo reiškiamas 
socialdemokratams, ką paliu
dijo ir pačių balsavimų . davi
niai. kad' iš- išstti lyti! V kairiojo 
sparno sąrašų daigiausia bal
su įčąvQ. socialdemokratų v • * * V*
SBS. V

NOVEMBER 16, 1924 
STELLA nUUNAUWEN£' 

LEAFY GROVE ‘ 
Ant Archer Avenua 

A Vienas blokas nuo 
Justice Park, į| vakarus.

Hans Steinke
Vokiečių milžinas, 275 svarų

a.?T=Lrrw*w!w.iani pm

ŽIŪRĖKITE
naujienos, 

1, „ -. j j„ j f c jl L V - ~ ~ .. ............. .........

Taigi kaip matome, Liet. So
cialdemokratų Partijos narių 
skaičius kaskart žymiai didėja 
tik nežinia ąr tie nauji nąriai 
rašosi į partiją iš savo įsitikini
mą ar kokiais nors savotiškais 
išrokavimais. Lahai galimas 
daiktas, kad su tikslu pakenkti 
socialdemokratams gali rašytis 
prie partijos ir bolševikai.

• — Lietuvos darbininkas.

kUDIKIv^n 
GEROVes sKyglUy 
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

■ ■■■BBBBBB.«BBBBflBBaBBBflaBBBBBBBBBBBBBB

! PIRMOS

Ar jus žinote kad
Lietuvos sostinėj, valdžia

pigiu butų. Ar jus žinote, kad 
Turkiški cigarelai sutei- 

kuomet paprasti ci- 
dauiglunuj. Jus 

permainę į Turkišką

Penktadienis, LapkV. 14 '24
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NORĖDAMI*
( PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- g 

NYTI VISADOS KREIPKITftS T 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT NAUDOS. J

S. L FfiBION AS CG.

809 W. 351h St„ Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 I

PADAROM PIRKIMO IR PAR- {
DAVIMO RAŠTUS. i

Pasekmingai siunčiam pinigus ir v
Parduodam Laivakortes. * į

L—> I U—y

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vd.^iuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3823 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard '.810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn StM Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Haisted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Are.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 

^kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITGHES
Advokatas

MlESTę.'-^ISAS:
127 N, Dearborn Street,

Ęiąmbariai 614 ir 616
1 -Mefonai Randęlph 5584 ir 5585

VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6877.
, VALANDOS: Kas dieną nuo 2 
iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jjmo apstraktų ir padarymo 
koptraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius suduot -

>- - _ ■ ■ . . _ /

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S, La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. n«o 9-6

Valcarnis
3301 S. Haisted St^ Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼, v. apart Panedėlio ir
Pitnyčios.

■---.......... ............................................ ■■ y

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Teiephone 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 Abstraktua 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

John Radžiūnas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egtumi- 
uuoja abslraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Dearborn St., Tel. Randolph 3261
Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090 
Namu telefonas Canal 1667

- . 4

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

I

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

(.’or. Washington & Clark

; Namų Tel.: Hyde Vark 8395 
___  . „y

I V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas !

i 29 So. La Šalie St., Room 53U
į Tel. Central 6890
Į Vak. 8223 Haisted St., CVjcago
’ Tel. Yorda 4681

—I '.'.e............. !III I.•! M**1^

į> ii 'iTAS.ir.AXI I 

I. ADVOKATAS t
I 77 W. Washingtęn St. Room 911 I 
>: Tel. Central 6200 |

Cicero Utandnko vakare fi
■ 1814 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 I g Ant Eridgenoj-to Seiedoj nuo į B 6-8 v. v. Sonatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 1 B 8236 S. Haisted St. TJBouI. 67M7 I
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NASJIBN®!!,. Chicago, DL
MUMMM

Aš Mėgstu Juos!
“Kada tik paimu lagaminą dėl ke
lionės aš visados atsimenu pasiim
ti kartoną HELMARS, kadangi 
niekas tiek smagumo man neduo
da kaip skaityti laikraštį ir rūky
ti HELMAR”.

Tikras smagumas/ir pasidžiaugi- 
mas cigaretus rūkant kįla tik iš . 
Turkiško Tabako dėlto, kad Tur
kiškas Tabakas yra kvepiantis, 
minkštas ir saldus. HELMAR Tur- • 
kiški cigaretai daromi iš gryno 
Turkiško Tabako ir patenkina kiek
vieną rūkytoją.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad iie nehižtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi- 4 
tės permaina į Turkiškus

Gaminto jai augščiausios 
iši?.< Turkiškų ir Egyp- 
;škų eiga retų pasauly.

BOZESoflO or2O

WsAVOJO VISKĄ, PARDUOSIU IŠ AKCIJOM?

Jewelry, Diamonds, Watches 
and Silverware

Auction Sale
Prasidės Subatoje, Lapkričio 

November 15 d., 1924

Pradžia nuo 2 vai. po pietų iki 5 
po pietų ir nuo 7 vak. iki 10 v. v.

Išpardavimas tęsis kas dieną , 
nuo 3 po pietų iki 5 vai. po pietų, 
ir nuo 7 vai. vakare iki 10 vai. v. 
•ki bus išparduotas visas atakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savą kainą (Price).

Peter A. Miller Je welry Store
2256 VVest 22nd Street

6

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams................................ ..... . $2.00
Pavienis numeris.........................................................20c

Antrašas:
“VADOVAS”,

Hatfield Hali, Northwestem University, 
Evanston, III.

Garsinkitės “Naujienose”

KORESPONDENCIJOS

Westville, III.
Margumynai

Mrs. MICHNIEVICZ -VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat

Mirtis. — Tautinės šv. Kry
žiaus parapijos pirmininkas Be- 
niušis sunkiai dirbdamas anglių 
kasyklose įsigijo neišgydomą li
gą ir persiskyrė, su šiuq pasau
liu, palikdamas moterį ir duk
terų. Iš Lakeview ligoninės per
sikėlė į katalikišką davatkų1 li
goninę ir iš ten daugiau nebe- 
gryžo. Velionio moteris prikal
binta, o gal ir pati prie to pa
linkusi, palaidojo jį su romiečių 
bažnytinėmis apeigomis tautiš
kose kapinėse, nors velionis bu
vo laisvų pažiūrų ir dar gyvas 
būdamas prašė tautiškojo kuni
go, kad jį laidotų be jokių iškil
mių.

i ______
Kita mirtis. —* Velionė Bitau- 

tienė taipjau buvo laisvų pažiū
rų, bet ir čia romiečiai stengė
si prikalbinti laidoti per jųjų 
bažnyčią. Tečiaus nepasisekė ir 
ją palaidota labai gražiai ir be 
romiečių pagelbės.

Darbai. — Darbai vietos ang
lių kasyklose eina vidutiniai. 
Dirbama keturias dienas savai
tėj’e. Kitokių gi darbų, čia ir nė
ra, tad iš kitur važiuoti į čia 
jieškoti darbo nepatartina.

Bažnyčia. — Tautinė šv. Kry
žiaus parapija stipriai laikosi, 
nors ir yra nuo niekurių kuni
gų nukentėjusi. Vietos klebonas 
kun. Zalinkauskas yra teisingas 
ir darbštus žmogus, todėl kiek
vienas skatikas tinkamai suvar
tojamas. Dudorius irgi pusėti
nai parėkauja.

Teatras. — P-lė Alena Bėdu
lis, čia gimusi, ir augusi, yra pa
sižymėjusi savųjų ir svetimųjų 
tarpe. į jos rankas yra pavestas 
First National Bankas. Bet ji 
yra pasižymėjusi ir teatro sri
tyje ir yra gabi komike. .Ii ver
čia komiškus gabalėlius iš ang
lų kalbos ir mokina lietuvaites 
vaidinti lietuviškai. Jos vaidini
mas bus subatoje ir nedėlioję, 
lapkričio 1$ ir 16 d. d., Krome- 
lio svetainėje. Visą tų vakarų 
pelną ji aukoja Tautos Bažny
čiai. Ji kasmet tai daro. Kaip 
jai in atsidekuoti reikės? Kvie
čiu visus lietuvius ateiti į tos 
darbščios lietuvaitės vakarus, 
o visus ji gražiai palinksmins ir 
paskui visi nekantriai lauksite 
sekamu metų kada ji vėl mums 
pasirodys. Ji pasirodys ne vie
na, bet su nemažu buriu1 musų 
lietuvaičių. Jų bus apie 30. Tai 
bus tikrai smagus vakaras vi
siems Westvillės ir apielinkės 
lietuviams.

Butų vienas geras automobi
lių mechanikas labai pravartus 
Westvillėj — duonutės jam už
tektu.

Pramogų ir šokių čia nesto- 
kuoja. Beveik kas subatvakaris 
ūžia svetainės. Ir gerai — tegul 
jaunimas linksminasi.

— Našlys.

KALĖDOMS EKSKURSIJĄ 
Į LIETUVĄ

p. A. V. Bis- 
ca, Suvienytų 
Valstijų Lini
jos rengia spe
cialu Kalėdoms 
Ekskursiją j 
Lietuvą. Pasa-

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

Pasitėiraukit šią ekskursija da- 
sar. Jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
geriausį valgį, didelius ir priimnus 
nublikos kambarius ir mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

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

Managing Operators for 
United States SNpping Board

Saugumas dėl Taupymo
yra užtikrintas per First Trust and

* Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursą. Atdaras dėl tau
pymą visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi aitt /pj Dearborn, Monroe 
žemutinio floro ir Clark Streets,

IŠPILDYKITE SAVO SAPNUS IR PRALEISKITE

su savo senais draugais

LIETUVOJE

Ypatiškai prižiurome ekskursija per Angliją

WHITE STAR LINE
Po vadovyste WICT0R P. KOLASINSKAS

Greitas, Milžiniškas, Puikus Laivas

OLYMPIC GRUODŽIO 6
Pasažieriai iš vakaro gali lipti laivan

Visos uždarytos 
kajutos dėl 2, 

4 ir 6 žmonių
Trumpa jūrės Skanus

kelione per maistas. Puikus
Angliją patarnavimas

Trečia kliasa į Pilavą arba Memelį $106.50
Karės taksai $5 ekstra

Kreipkitės prie vietinio agento arba:

WHlTESTARLINE127™Xst

MOTINŲ INSTINKTAS
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar 

mergaitė neturi užtektinai stiprumo, beveik visuomet 
motinų instinktas veda prie suteikimo stiprumo-bu- 
davotojo * \

scon S EMUISION
Gerai maitinamas kūdikis, visuomet, sveikas kūdi

kis. Daug motinų atsideda ant tonic-maistingumo Scott’s 
Emulsion, kiekvieną rudenį ir žiemą ir užlaikyti savo kū
dikius sveikus ir stiprius.

Del jūsų vaiko ar mergaitės mes rekomenduo- 
jame Scott’s Emulsion kasdien! Jig,

Seott & Bowne, Bloomf ield, N. J. 24-59

KALĖDŲ NAUJANYBE5 
LAKIOJANTI ANGELAI 

VARPŲ MUZIKA ifc 
KALĖDŲ LOPŠIUKAS 

Iliustracija parodo jums naujanybę, ku
rios jus dar nematėt; savo gyvenime. 
Petestalas su angelais lekia j rinkį su var
pelių muzika ir Kalėdiniu Lopšeliu. Yra 
padarytas stylius merry-go-around. Pa
stebėkite faną iŠ viršaus, tas nuolat juda 
ir angelas su triubeliu ant viršaus ir taip
gi angelai lakiojanti su triubelėmis su
kasi ir kiekvienas suduoda į varpelį su 
mažais pagaliukais ir tuo budu jie padaro 
gražią melodiją. Žemiau varpų muzikos 
yra Kalėdinis Lopšelis, kuriame, parodo
ma Kristus kūdikis, kuomet gimė Betle- 
’ui, šalę jo yra jo motini šventas Juo
zas ir trys karaliai, angelai ir piemenys. 
Viskas išrodo gražiai puikiomis spal
vomis. >

Standa yra 13 colių augščio, padaryta 
iš metalo, artistiniai išgražinta ir spal

vuota, ją galima padėti ant viršaus Kalėdų eglaites ir šiluma nuo 
eglaites šviesų pradės judinti faną, varpeliai pradės skambėti ir išro
dyt labai puikiai. Arba tik padėkit ant stalo ii* uždekite žvakes 
arba padėkite ant radiatoriaus arba ant pečiaus (jei nėra perdaug 
karštas) ir jis parties suktis irf skambėti. Kur tik jus padėsite, jis 
papuoš jūsų namus ir suteiks Kalėdinį linksmumą , Geras dėl visa
dos; Nurodymai prisiunčiami su kiekvienu orderiu. Kaina už visą 
prirengtą setą tiktai $2.50. NESIŲSKITE PINIGŲ Iš KAIaNO, tik 
iškirpkite šį skelbimą ir atsiųskite mums sui 25c., dėl supakavimo ir 
persiuntimo Visą kitąi kainą jus užmokėsite laiškanešiui kuomet at
neš jums siuntinį. ATSIŲSKITE JŪSŲ UŽSAKUMĄ ŠIANDIEN.

GRAND NOVELTY COMPANY
1723 North Kedzįe Avė., Dept. 336, Chicago, III.

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St.
Phonc Boulevard 7589

DR. SERNER, 0. D.
•Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo' 1 Iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
* 3333 So. Halsted St.

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. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

Tel. Lafayette 3848 -
Po 10 vak. šaukit Lafayette 382G 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzic Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Tel. 1/afayette 4223
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-tb St^ Chicago, III.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čfo 

padėti, yra pasirįžę tar* 
nauti lietuviams.

r— 1 ----- ------------ --------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

* O iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6j30 iki 9:30 vakare

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

ei. Blvd. 81M
M. Woitkewlea 

BAN1S .
AKUŠERKA 

uriu patyrimą 
’a sėkmingai pa- 
amauju mota- 
ims prie gimdy- 
io kiekvienam* 
t si tikime. Tei-
ia ypatišką pri- 
turėjimą. Duodu 
atarimus mote 
ims ir mergi 
nms dykai.

3113 South 
Halsted St.

"DR. HEKZMAN - '.
—IŠ RUSI J O s—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 
i8th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Car *J 
3110. Naktį . 
Drexel 0950 

Boulevard 41'86
8410 So. Halsted St.

VaJ.t 9—10 A M ir po 8 vai vak 
Special: Nedėliotus ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

Chicago, Illinoie
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 £k> 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valau 

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midvray 2889 

...... - ■ ■-------------------------- —Z 

”.................. ......................................—   m

l'elephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

'ki 12 dieną.

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drcxel 2279

................. —------- -
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
.. .................. . m—.................................................. t

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
*fisas: 3103 So. Halsted St., Chicagc 

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

"■■■■......... 1 1
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
lafayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3160 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 1* ry 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
mtarčių telefonuokit Prospect 0610

v...............   , i. , ..............

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

Optomotriet
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone iRoosevelt 2025

V........      i —.............
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iŠ visų bėgėta ir neteisinga, mokratai tai esą “dvarininkai”, 
Bet aršiausias dalykas yra "..................
išnaudojimas vaikų ir nepil
namečių. Jeigu darbininkų siufytis dlirbhiinkams 
vaikai nuo mažens tdri die- reikalus: girdi, “kuolai juokia- 
na iš dienos kvėpuoti nešvą- si” iš tokio socialdemokratų 
Viu fabrikų oru, turi ilgas veidmainiavimo!
valandas stovėti prie užian-t Bet atėjo nnkrnų diena, 

cių ir dūzgiančių mašinų; darbininkų mlinios

“bankininkai” ir kitokie “darbi
ninkų išnaudotojai”.
girdi, socialdemokratai

Ir kaip/ 
drįsta 

ginti jų

milžiniškos 
balsavo už 
klerikalinė 

prakišo.

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17^0 S«. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosovelt 8500.

Užsimokėjimo ? kainai
Chicagoje — paštui

Metams .....................
Pusei metų .............
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui ____

r^hicagoje per nešiotoju«i
Viena kopija ------------
Savaitei -------- --- ------
M Įnagiui -________

Suvienytose Valstijoje, ne Chicago je. 
paštu:

.... ,---------- ..._______ $7 00
Pu»ei metų ....... _... — 3.50
Trims mėnesiam»....... ........  1.75
Dviem mėnesiam __________ 1.25
Vienam mėnesiui tt

Lietuvon ir kitur užsieniuogei 
(Atpigintai

Metamu ..........-....... $8.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiam* ___ _______  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu ru- užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

8c 
18c 
75c

Lapkričio 4 d. Massachu- 
setts valstijoj piliečiai: ne 
tiktai rinko prezidentą ii* 
kongresmanus, bet ir balsa
vo klausimą, ar patvirtinti 
konstitucijos pataisą apie 
vaikų darbą fabrikuose. Bal
savimo pasekmės buvo to
kios, kad apie 40(1,000 balsų 
dauguma pasirodė priešinga

Reiškia, Massachusetts 
valstija balsavo už tai, kad 
vaiku darbas fabrikuose ne- £
butų varžomas arba naiki
namas. Ta valstija nori, kad 
maži vaikai, ažuot lankę mo
kyklas, butų išnaudojami 
kapitalistų!(

Kas gi yra didžiausias kal
tininkas to, kad toje šiauri
nės Amerikos valstijoje pa
ėmė viršų vaikų išnaudoji
mo šalininkai?

Laikraščiai nurodo, kad 
didžiausias kaltininkas yra 
Bostono katalikų kardinolas 
O’Connell. Apie jį praneša
ma, kad jisai ne vien pats 
smarkiai priešinosi tai kon
stitucijos pataisai, bet ir iš
siuntinėjo laiškus Bostono

gindamas juos agituoti prieš 
ją. Sutartinomis Massaehu- 
setts’o katalikų clvasiškijos 
ir fabrikantų pastangomis 
ta pataisa ir buvo sumuš
ta. ' •

Kad katalikų kardinolas 
O’Connell stoja už vaikų 
vergiją, apie tai jau buvo ra-

jeigu vietoje pamokų mo- socialdemokratus, o 
kykloje jiems tenka girdėti Federacija visur-kur 
“boso” riksmą ir dieną iš 
dienos šunkiu darbu alsinti ... . (
savo silpnas fyzmes jėgas ir iengviaus apgąvus publiką. Vie-1 
savo nervus, — tai kas iš jų 
gali užaugti?

Ar jie gali patapti svei
kais vyrais ir moterimis?
Ar galima tikėtis iš jų su
laukti apšviestų ir dorų pi-

Kauno mieste Federacija pa
statė net du savo sąrašu, kad

nok abiem sąrašais ji surinko ’ 
tiktai 1198 balsus ir gavo mies
to taryboje tik 2 vietas. O so
cialdemokratai surinko 3614 
balsų ir pravedė 8 atstovus 
(pirma buvo tiktai 1). Šiau
liuose socialdemokratai pirmi 
turėjo tik 1 atstovą miesto tary- 

Iboje, o dabar pravedė 18; fede
rantai gi — tiktai 2. Panevėžy-

paveikti į darbininkų ma
ses ir įsiūlyti jiems savo 
sąrašus. Tai vertingas pamo- 

• kymas musų federairtams ir 
išviso lietuviams katalikams.” 
šitas klerikalų organo deja

vimas gerinus, negu ilgiausi iš- 
vkdžiojimai, parodo, iš kurios 
pusės ateina pavojus Lietuvos 
klerikalizmui. Jisai ateina iš so
cialdemokratų!

Lietuvos kademai sako, kad 
jeigu Federacijos vadai, valgyr 
danu Vailokaičio sendvičhis, ne
įstengia sulaikyt darbininkus 
nuo socialdemokratų partijos, 
tai jie neatlieka savo “pareigos”, 

i Jeigu socialdemokratams pa
vyks išmušti klerikalizmo įtaką 
iš fabrikų ir darbininkų namų, 
tai klerikalizmio.. žlugimas bus 
neišvengiamas.

KLERIKALŲ TALKININKAI

Šiandie aiškiai matyt, kad

i

claldeftiokratai taip daro, nes sų vyriausybė ieškojo moksMnin- torių, tačiau ligi šiol niekas ne- 
jie buržujų ir buožių klapčiu- kų, kurie atremtų suomių argu- sirupinęs jo kūno parvežimu, 

yaršuva ligi šiol net paminklo 
nesugebėjusi pastatyti.

kai”. i mentus, kurie įrodytų, kad car
J . .... ‘ras čia teisus, Suomija tik esalv

Socialdemokratai, įgirdi, ieško J3,usįjos provincija, o ne atsRi- 
žvalgybos pagelbos prieš komu* *,a vaistybė. Rhdo keletą tokių 
nistus; stengiasi sugrusti komu- mokslininkų rusų tarpe ir net 
nistus į kalėjimus! Begėdiškes- užsiCnyje. Pažangioji rusų vi- 
nio melo negalima ne įsivaiz- suomenė piktinos tais mokslinin-

*
Laikraščiai pranešė, 

nieterių taryba jau 
prezidento parėdymo 
kuriuo sumažinama 
skaičius ligi dešimties (be sek
madienių) : Nauji Metai, Trys 

painioti ir suklaidinti mažiaus įrodinėti, jog rusų valdžia elgia- (Karaliai; Gegužės Trečiosios, še- 
_ ' . * " ‘ si su suomiais teisėtai. Iš mo- štinės, Devintinės,^šV.‘Petro ir

duoti.
Šitokia biauri melaginga ko

munistų agitacija gali tiktai su-

kais: tarė juos esant caro paka
likais.

P. Jaščenka savo veikale ėmė

4cad mi- 
priemusi 
projektą, 

švenčių

protaujančius Lietuvos darbi- si su suomiais teisėtai.
ninkus. O klerikalams to tik- narchizmo priešininko virsta jo Povilo, žolinės, Visų šventųjų, 
tai ir tereikia. Visos klei’ikalų politikos gyąėju, tai jau buvo Nekaltojo Prasidėjimo ir Pirmo- 
pastangos šiandie yra. atkreip- perdaug. Ir vyriausybė jį apdoT ji KęJ®dų diena.
tos į tai, kad sulaikius darbinin- vanojo profesūra.
kus nuo socialdemokratų {takos, 
Kuomet šito uždavinio jau ne
sugeba atlikti klerikalinė Fede
racija, tai klerikalams ateina pa
dėt ardyt darbininkų frontą ko
munistai.

Jie tuo budu lošia klerikaliz
mo pagelbininkų rolę. 
-------- —a__________  -

< Jeigu šis parėdymas butų iš-

Jau apie vi<4urį pereitojo 
šimtmečio Anglija pripaži
no, kad vaikų išnaudojimas 
dirbtuvėse yra pavojingas 
dalykas visos visuomenes 
ateičiai. Todėl jau tuomet 
tasai darbas tapo bent apri
botas įstatymais.

Tuo gi tarpu Amerikoje 
da ir šiandie nėra jokių įsta
tyminių suvaržymų tai blo
gybei. Ir kardinolo O’Can- 
nell’o vadovaujamoji katali
kų dvasiški ja kovoja 
prieš sumanymą, kuris leis
tų atskiroms valstijoms 
bent sureguliuoti tą reikalą!

je socialdemokratai laimėjo dvi Tientraš kovos klerikalizmu 
naujas vietas, o federantai pra
laimėjo 4 vietas. Ukimerįėj so
cialdemokratų išrinkta 4, o fe
derantų nė vieno; Mažeikiuose 
socialdemokratų 7, o federantų 
2; Alytuj socialdemokratų 3, o Jt __  ________  ___
federantų nė vieno; Kėdainiuose |si paimti savo kontrolėn finan- 
socialdemokratų 5, o federantų , sus 
2; Radvilišky socialdemokratų 8, 
o federantų nė vieno.

Iš tikro teisingai pasakyta: 
“Kuolai juokiasi, o federantai 
verkia!”

Lietuvoje yra darbininkų klasė
je.

Pažangioji Lietuva grumia
si su klerikalais visose gyveni
mo srityse, kadangi jie nori vi
są jį apžioti. Klerikalai stengia-

Apie P. Jaščenkos kandi 
datnri į Lietuvos Univ. 

profesorius

VERKIA IR KADEMAI
V

Lietuvos klerikalai remiasi 
trimis partijomis: Krikščionimis 

-• Demokratais, Darbo Federacija 
Tai tau ir Kristaus pase- jr Ūkininkų Sąjunga. Kiekyie- 

kėjai! Tai tau artimo mei- na tų partijų stengiasi prieiti 
lės ir doros mokytojai! prie atskiro visuomenės sluogs- 

nio. Krikščionys demokratai 
organizuoja kunigus, davatkas, 
zakristijomis ir politikierius, no
rinčius gauti valdiškas vietas. 
Darbo Federacija gaudo į savo 
tinklą darbininkus, o Ūkininkų 
Sąjunga—ūkininkus.

šitos trys partijos veikia ne
va kiekviena skyriui# ir tiktai

Belgijos socialistų orga
nas “Le Peuple” įdėjd pra
nešimą apie partijos ir pro
fesinio bei kooperatyvio ju
dėjimo stovį toje šalyje. Štai 
keletas įdomių skaitlinių:

1923 metų gruodžio 31 d. daro “blokus” neVh katalikiškų 
Belgijos Socialistų Partija idealų gynimui. Bet ištiesų jos 
turėjo apie 640,000 užsimo- visos yra vienos partijos atža- 
kėjusiu nariu. Darbininku trijuose as-
umjos Belgijoje turi apie lengviaus apmulkinti darbininM. 
700,000 narių, taip kad fak-p<US) įaį įje patys klerikalai, ku
tinai iŠeilia, jzwvzv: ia,

nas unijistas yra 
socialistas. Belgijos koope
racijų sąjunga turi apie 
1,000,000 narių, darbininkų 
jaunuomenės sąjunga—apie 
22,000 nariij.

Belgijos Socialistų Parti
ja. turi, Jt>e to, daug moterų 

organizacijų, darbininkų

pramonę ir prekybą; ir jie 
čia randa pasipriešinimo iš tų 
buržuazijos sluoksnių, kurie no
ri būti nevaržomi biznio šeimy
niškai. Klerikalams rupi pa
vergti ir išnaudoti ūkininkus; 
šie todėl jiems taip pat šiau
šiasi. ' . _

Bet su buržuazija ir ūkinin
kais (ypač stambiaisiais) kleri
kalai turi ir bendrų reikalų. Bur
žujus 'su storakakliu ūkininku 
taip pat nori išnaudoti žmones, 
būtent darbininkus. Todėl nė 
buržuazija, nė ūkininkai negali 
būti nuosakus klerikalizmo prie
šai. Klerikalai moka su jais 
daryti kompromisus, moka net 
jiems naudingai patarnauti.

Bet su darbininkais klerika
lams yra bėda. Duoti jiems ką 
nors gero klerikalui negali, ir 
juo labinus klerikalai remiia bur-

Liberalų teisininkįį laįkrašbys lestas, tai musų nuomonė reik^- 
(Teisė) randan^e'tokių tų laukti... kabineto krizio. Pra- 

be^om nesistebėti. Juk vargiai ar 
jurisprudencijos esą daug “ju- Ara dar kita tauta pasauly, kuri 
ristendencijos,” nes jisai peikiąs taip mėgtų šventes, kaip kad 
Rusijai ne tik federalizmą ir au- lenkai mėgsta.
tonomiją, bet einąs prieš tautinę kai Vilniun prisirinko daugybė 
decentralizaciją, tvirtinąs buk galiliejų ir koroniažų, tai beveik 
‘•‘rytų slavai susijungę į galingą kas antrą dieną čia matydavai 
Rusiją” ir gerai vystą tautines iuos keliančius visų savo aukš-

“Pravo”
priekaištų: Štame veikale

Juk pradžioje,

tesniųjų valdininkų vardines, 
nurodyta jo Visa nelaime, kad flegmatiškieji 

( „ Taikus libe- vilniečiai (mat lietuviškas krau-
raiai peikdami toliau negalėjo Jas Utšilicpia) pradėjo nebeniėg- 
eiti.

Į Jaščenka, kaipo visuomenės 
žmogus, buvo palaidotas, nudar- 

fa- dėjo žemyn.
Didysis .karas.

kulturas ir tt.
Čia mandagiai. 

“juristendencija.”

ti savo ^brolių” pramogėlių ir 
liovėsi lankyti jas.

[“L. ž.”J Nesenai teisių 
kultetas nutarė pakviesti musų Didysis . karas. Revoliucija, 
studentų mokinti tarpvalstybi- Jis dabar užsienyje. Sakinos a- 
nės teisės rusų prof. Jaščenka. pie Lietuvos atstovybę Berlyne, 
Nutarė balsų daugume, mažu- Paryžiuje... įleidžia lai kr. A 
nia, berods, nedidelė buvo prieš vaja Russkaja knyga;” tenai no- 
jį. Mat, kai kurių jos buvo nu- ri suvienyti rusų inteligentiją ta, tautinių mažumų 
matyta, kad neužilglo bus lietu- Rusijoj ir užsieny. Prieš dabkv- 
vis kandidatas, pažįstąs ne tik tinę rusų valdžią nerasite piktų 
teoriją, bet ir praktiką tarpval
stybinės teises. šis gi dėstys 
rusų kalba, o ir asmuo nežino
mas. šalininkai neturėjo žinių 
apie jį, o gal jų nesuteikę rusi- 
ninkai (Rusijos šalininkai),’ jie 
pas mus atsižymi tuo, kad neži
no rjisų mokslo ir mokslininkų.
.. Kadangi musų visuomenei ne 
vistiek, kas mokins jos jaunimą 
ir į kurią pusę stums musų atei
tį, į rytus ar į vakarus, randu 
reikalingu panagrinėti viešai jo taiko dėl’ karjeros, 

‘ kandidatūrą. jungia politikai,
žujus ir stambiuosius ūkininkus J 
tuo jie "labi Aus, atstumia nuo sa
vęs darbininkus.

Paskutiniai savivaldybių rin
kimai Lietuvoje parodė, kad Lie
tuvos darbininkų nTinios jau su ' 
dideliu nepasitikėjimu, dažnai 
net su neapykanta žiuri į kleri-1 
kalus. Net ta tamsiausioji dar
bininkų dalis, kurią klerikalai 
iki šiol mulkindavo, prisideng
dami “Darbo Federacijos” skrai
ste, ėmė masėmis kilti prieš sa
vo mulkintojus ir balsuoti už so
cialdemokratus !

Patys klerikalai pamatė, kad 
dabar jau jų viešpatavimui gra
sina įimtas pavojus. Jeig’u jie 
neįstengsi su Darbo Federacijos 

pagelba išlaikyti savo rankose 
Lietuvos darbininkų, tai jų ga
lia bus sulaužyta. Nusigandę Fe
deracijos smukimo, Lietuvos kac 
demai per savo organą “Rytą”, 
šaukia federantus smarkiau 
veikti ir nepasiduoti socialdemo
kratams. Tuo kademai aiškiai 
pasako, ką jie laiko savo pavo
jingiausiu priešu ir kurion pu- skaičių. Maskvoj teisių fakultc- tėvynę, 
sėn ir- dabar ketina sukoncen- tas 
truoti savo energija. |

Ir štai, kuomet Lietuvoje su- tai (ištikimi cariniai) buvo visai ligi šiolei (Vevey’e Šveicarijoj), 
sidarė šitokia padėtis, tai išei- patenkinti. (Tai buvo didelis plunksnos mis-
na scenon vadinamoji “Lietuvos 
Komunistų Partija” ir atsišau- miai, kurių klausimas buvo svar psichologiniai romknai 
kia 
ji jierfis pataria?

šio mūn. 22 dieną prasidėjo 
Varšuvos seimo rudens sesija. 
Pirmą posėdį premjeras Grabs-

No- kis paskaitė savo pareiškimą.
Kaip jau,iš anksto buvo įpraneš-

i klausimo 
I premjeras visai nelietė. Reiškia 
svarbiausi vieno trečdalio vals
tybės gyventojų reikalai šiuo 
tarpu premjerui pasirodė 
svarbus. Ką tai reiškia?
jaugi tikimasi, kad Baldwinas 
vėl sugrįš? O gal manoma, kad 
pereitą sesiją skubotai iškepti 
nevykę įstatymai jau tą klausi
mą galutinai išsprendė. Galima 
butų Varšuvoj sėdint, ir taip 
manyti, tik 'tas '((banditizmas” 
neduoda ramumo.

žodžių. Juodašimčiai inteligen
tai emigrantai palengva ‘pereina 
į bolševikus; .i.^pradžių tyrinėja 
juos, abejoja, ‘ paskui įsitikina, 
jog klydo, jog bolševikai esą tik
ri rusai, atstovaują rusų tautai, 
daro atgailą ir vėl gyvena geruo
ju su valdžia, tik naująja.

Dabar kviečiamas čionai Lie
tuvon. Mokslo žvilgsniu, sakau 
— ne žvaigždė. Doriniu ir poli
tiniu žvilgsniu — votis. Prisi- 

mokslą pa
skelbia tą, ko 

i jis nėra reikalauja samdytojai —rusų 
žvaigždė, gal bulri, jis pats tokių vyriausybė. Tokie neišmokys 

j pretenzijų ir neturi, ir tie, kurie musų jaunimo politinių dorybių, 
'jį kvietė, gal iš kuklumo kaip Ir be to turipic universitete ga- 
sau, taip jam tų reikalavimų ir na rusų, o ne vakarų Europos 
nestatė. Bet yra kitų motyvų kalbų. Berodos, yra įvairių ru- 
politinių ir dorinių. sų pas mus, vieni profesionalai

Jaščenka yra šį-tą dirbęs' ir dirba savo darbą sąžiningai, jo- 
rašęs pirm 1905 m. revoliucijos, kios rusų politikos nevaro, o ki- 
Buyo raudonas, parašė net kny- ti naudojas savo padėtimi Lietu- 
gelę apie “Socializmą ir Interna- voj, kad joj iškilus, o paskui j na
cionalizmą,” juos pateisindamas, gus ją prie didžiosios vieningos 
Jis tuomet tikėjo, kad revoliuci- Rusijos.
ja laimės, bet čia apsiriko ir vė
liau dėlto didžiai gailėjosi.

Tokis Zamislovskis, 
Vilniuje juodašimtis, valstybės 
gynėjo padėjėjas, buvo gudres
nis. 1905 m. jis tnip svyra- 
vo i kurią pusę slinkti, bet laiku jsų bolševikų atstovybes Vokieti- 
pajuto, kas persvers, virto juo- jai. 
dašimčiu.' Ponas Jaščenka to 
nepadarė. Ir dėlto būdamas prie 
universiteto niekaip negalėjo iš-j 
kilti, nes reikėjo vyriausybei į- 
rodyti, jog jL atsimainęs. Ir ga-1 [“V. B” j šiomis dienomis vi-
lutinai tat įrodė 19X3 m. išleidęs soj Lenkijoj eina iškilmės, ir pa
stovą knygą apie “Federalizmą.” maldos sąryšy su rašytojo Sien-, 
Ir jisai tuoj pateko į išrinktųjų kiewicz’iaus kūno parvežimu į 

Sienkievvicz’ius yra mi- 
pripažino daktaro laipsnį tęs didžiojo karo metu užsieny

I (1913 m., yasario 1 d.) opponen- (1916 m.), kur jo kūnas ilsėjosi ’ . ....... . . . •••%•* « • • V • ■ V « V • •••K

ne-
Ne-

*
Akim už akį, dantim už dantį. 

Tuo patim laiku kai Varšuvoj 
kažkoks lenkų agentas išmušė a- 
ki Sovietų atstovybės valdinin
kui Kravčenkaj, Maskvoje ir Pe
trograde kažkokie bolševikų a- 
gentai apkumjščiavo leųkų diplo
matinių misijų tarnautojus. 
Kaip matome, vieni kitiems ne
nusileidžia. žodžiu, naujiems 
nesusipratimams atsirado me
džiagos.

Sąryšy su šiuo incidentu, Len
kijos atstovybes tarnautojai Ma
skvoje, pakviesti Volkovo į pus
ryčius, iškeltus . atsisveikinant 
prieš išvažiuosiant į Varšavą, de 
monstracingai atsisakė dalyvau
ti. Lieka .neaišku ar Volkovas 
Ijo tokio pi»la.irnir»irr»o važiuos i 
Varšuvą ar “susirgs:” ką tu su 
tokiais ferepovais, gali dar akį 
išmušti.

ai, ku- 
jogei kiekvie-jrie vadauja Krikščionių Demo- 

i kartu ir,kratų partijoje, eina prie darbi
ninkų, Užsidėję “Darbo Federa
cijos” kaukę; o kad lengviaus 
butų pritraukti prie savęs ūki
ninku^, tai jie prie ūkininkų ei
na, apsikrikštiję “Ūkininkų Są
jungos” vardu.*

Vienok, ir stovėdamas ant tų 
ti’ijų -piliorių, Lietuvos klerika.— 
lizinas vos-nevos teįstengia iš

laikyti galią savo rankose. Jei- 
: tų piliorių butų 
tai klerikalizmo 

'viešpatavimui Lietuvoje ateitų 
galas.

Pastk utiniuose s a v i v aid y bi ų 
rinkimuose tapo užkirstas skau
dus smūgis klerikalinei Darbo 
Federacijai, ir klerikalų dienraš
tis “Rytas” ve kiek susirūpini
mo parodė (lėliai to federantų 
pralaimėjimo:

“Ką gi tai reiškia” — klau
sia kademų organas —“jei ne 
darbo Federacijos akcijos ap- 
silpimą? O kodėl ji apsilpo? 
Ar ne dėlto tik, kad perdaug 
savim buvo įsitikinę kai ku
rie federantų vadovai?.. Dar
bo lede racijos oratoriai ir va
dovai ir visi eiliniai, bet są
moningi jos darbuotojai pri
valo visada atsiminti no savo 
pirmuosius laimėjimus, bet 
savo priešininkų paskutiniuo- 
'sįus pasisekimus... Socialde
mokratų vftdai ir agitatoriai 
yra perėję, senąją rusų Caro 
laikų slaptojo darbo mokyklą, 
o* buvojai gerinusioji agitaci
jos ir propagandos mokykla. 
Išmokę veikti ‘konspiratyviai 
caro žandarų laikais, jie įr 
dabar,, be jokios/ rodo,Sr/išofi- 
nės reklamos (socialdemokra
tų agitacijos Kauno ‘ime>te 
buvo matyti kuomažiaušiai), 
mokėjų viduiniai, 
čiuose fabrikuose 
mam darbininkų

apšvietus draugijų, knygynų gu bent vienas 
ir 't. t. Ji turi 80 “liaudies sugriautas,
namų” ir 6 dienraščius 
120,000 skaitytojų.

Atstovų bute Belgijos 
cialistai turi 68 atstovus,

SU

so- 
se- 

nate 52 nariu. Partija kont
roliuoja 3,164 miestų tary
bas ir turi daugumą 246 pa
vietų tarybose.

KUOLAI JUOKIASI, FEDE
RANTAI VERKIA”

Lietuvos savivaldybių rinki-’ 
mai įvykusieji apie 
mėnesio atgal, 
dviem stambiais 
nepaprastai dideliais 
mok ratų 
džiu suminsimu 

'klerikalinės
'jos”. Ypatingai didelių nuosto
lių turėjo Federacija, todėl po 

^ rinkimų Kauno “Socialdemokra- 
, „.j” paleido apyvarton pašie- 

neva piančia patarlę: “Kuolai juokia« 
si, o federantai verfriay. ‘ „

šitą pašaipą patys fedėraiitai 
sišprovokavo, nes prieš rinkimus 
^jie begėdiškiausiu budu šmeižė; 

kurioje vieni žmonės naudo- socialdemokratus savo prokla- 
jasi kitų žmonių darbu, yra mafijose ir rašė, kad sucialde-

“Keleivis”; ir 
“Darbininkas*’

faktą pirmutinis iškėlė aik
štėn musų draugų laikraštis 
So. Bostone, 
klerikalinis 
šito fakto užginčyti negalė
jo- , j

Todėl abejoti apie šitą ka
talikų dvasiškijos patarna
vimą darbininkų išnaudoto
jams negalima. Bet kaip ši
toks darbas sutaikyti su 
krikščioniška artimo meile, tas 
kurią musų kuni 
skelbia žmonėms?

Tokia visuomenės sistema

pasižymėjo 
rezultatais: 

socialde- 
luimėjimais ir skau-

kcftnunistų bei 
Darbo Federaci-

ir šeimyni-
gyvenirne

l Yra jau p. Gronskis (huma
nitariniam), dabar kviečiamas p. 

žinomas Jaščenka į teisių fakultetą.
A. Janulaitis.

Musų žiniomis p. Jaščenko 
1918 m. dirbo Herlyne prie ru-

Red.

Minčiii žiupsnelis

lietuves darbininkus. Ką stomas, žinau, kad subruzdo dėl 
‘ •> ' | to švarioji, pažangioji rusų vi-

Ji pataria jiems kovoti su so- siiomenė, kuri pamatė jame kar- 
cialdemokratais!

Komunistų atsišaukime dar
bininkai yra neva) raginami rei
kalauti “darbo ir duonos”, bet 
tai yra tiktai priedanga tam, 
kad purvais apdrapsčius social
demokratus, nes kuone pusė at
sišaukimo yra pašvęsta jiems. 
Komunistai tame atsišaukime 
stato vienon eilėn socialdemo
kratus su klerikaliniais federan- 
tfais ir, tarpi kitko, sako-:

Nežinau, ką sakė ir rašė šuo tras, jo istoriniai, patriotiniai ir 
‘Kardu 

ir ugnimi,” “Tvanas,” “Ponas 
Wolodyjowski,” “Be dogmato,” 
“Kardininkai,” “Quo vadis” ir 
daug kitų veikalų yra plačiai 
žinomi pasauly, nes tai buvo ra- 

erudicija. 
norėjo su- Tačiau Sienkietvicz’iaus patrioti-

Ijeristą ir renegatą mokslininko 
kailyje.

Rusų valdžia prieš ir po 1905 šytojas su tam tikra 
m. spaudė Suomiją, 
naikinti j y savitumą, padarytį zuitas beveik visur ėjo šulymuis 
kokią rusų provinciją. »Rusų Ii- su šovinizmu. Ypač nepakenčia- 
beralai, kurie šiaip yra imlperia- ’mas jis yra ten, kur paliečia lie- 
listai, tuoinbt buvo tam priešin-1 tuviais. Sienkiewicz’iaus lietu- 
gi: jug tai vienintelė šalis, kui’(viai — tai nepaprastai žemas 
galima laisvai kvėpuoti, Suomi- padaras, jie jau tiek yra išnykę, 
jog laisvių sunaikinamas ęasim- kad berods vieną “lietuvišką” 
Kintų jų kovą su carizmu. Ir dėl- žodį berpoka: “padlas...” šitą 

1 to palaikė Suomius kovojant su Sienkiewiicz’iaus raštų rūšį lietu- 
“. ..Kafia komunistai vedu caru (kiek liberalai galėjo) o vis sulygina su miešimu, kurin 

jus Į kovij',;fe(letaiiUii,; ir so- kus šia'djfie,,,nesitiko,. tyjejp, nes yra itiškęs šil^loi.lašas: saldu, 
vi >. . Kv1>.ii<j^.1«4l'v...i i . .. '-ij bUVouėdoi’h. BU6-)bet valįyt) įiięgalinja: 

pbblicištikos' ir
cialdemok ratai tuoj pčad^du su caru eiti 
šmeižt komunistus, tuoj puo; miai įrodinėjo 
laši pagelbės j ieškoti pas žvab 
gybą (! “N.” Red.), kad 
grūsti juos į kalėjimus 
“N.” Red.). Federantai ir

su-

80-

saldu,

Robolnik” primena, kad šie- 
inokslo raštais, kad tie visi nau-’met suėjo 75 metai nuo kumpo
jo caro vyriausybes žygiai, tai’zitoriaus Chopin'o mirties. Nors 
butų sutarčių laužymas, kėlė sa- tai esąs didžiausias lenkų ir vie- 
vo naudai Europos opiniją. Ru- mis glebiausių pasaulio kompuzi-

Po įvairius Europos miestus 
dabar važinėja vaikų karalius. 
Nors jis nėra prakilniosios kil
mes, o tačiau nesišalina jo šio 
pasaulio vainikuotieji, daro iš
kilmingus priėmimus, apstatytus 
didžiausiais ceremonialais. Vai
kų karalius buvo priimtas net 
popiežiaus. Apie jį rašo kiek
vienas laikraštis, deda atskiras 
telegramas, feljetonus, straips
nius. Ponios ir poniutės laiko 
didele laime pamatyti šį karalių, 
o dar didesne laime paglamonėti. 
Kai jis atvažiuoja į kokį miestą, 
tai ji pasitinka vaikų garbės ka
rai įlas, vaiko ii* sekioja laikraš
tininkai. Ktus gi jis yra? i

Tai yra neturtingų iiviiugar* 
šių Amerikos menkus scenos ar
tistų sūnelis Jackie Coųgan 
(Džeki Kuken). Tai yra dar 
jaunas berniukas, prastai kal
bant piemenėlis. Iš kur gi jo 
garsas ir didybė. Mat jis yra 
kino artistas, savo gabumus dar 
visai mažutis parode. Kadangi 
jis savo srity neturi konklirentų, 
jo yaidiniipas yra pripažintąs ki- 
iiematografintb vaidinimu kriti
kos autoritetų, tai per tai susi
laukė ir tokios garbės |>asauly;. 
Dabar jis atvyko iš Amerikoj į 
Europą ir šiomis dienomis, ap
važiavęs eilę sostinių, atvyko 
j Berliną. M. K.



Penktadienis, Lapkr. 14 ’24

Amerikos didžiausias
miestas la

Išsivystymas Amerikos did
žiausio miesto nuo to laiko, kuo
met pirmas namas buvo pabuda- 
votas, prieš 311 metų, sudaro 
vienų iš interesingiausių pasakų. 
Įdomu sekti pasaulio didžiausio 
finansų, industrijos, ir dailės 
centro istorijų. ’ į3 * .

Henry Iludson, rūgs. 11, 1609 
m. atrado Manhattan Sala, da
bartinį Borough of Manhattan 
of the City of New Y.ork. .Jis 
apleido Holandiją, jieškodamas 
trumpą kelią į Indiją. 1913 me
tais Adrian Block pastate pirmą 
vietą baltiems vyrams, kur šian
dien stovi 41 Broadway, ir 1614 
m. jis pabudavojo pirmą laivą 
“Restlėss” iš 18 tonų. Gegužės 
6, 1626 nl., ^eter Minuet, Nau
jos Niderlandijos generalis di
rektorius, nupirko Manhattan 
Salą nuo indi jonų už menknie
kius (kurie kainavo apie $24), 
ir miestas, turėdamas apie 200 
gyventojų buvo užvardintas 
New Ampterdam.

Pirmas 
laikytas

1789 m.

susirin- 
po pen-

“Prezi-

1635 m. pirma medinė bažny
čia pastatyta ant Pearl gatvės. 
1635 m. Fort Amsterdam pasta
tytas, kur šiandien stovi Custom 
llouse. 1642 m. pirma vieša su
sirinkimų vieta pastatyta ant 
Pearl gatvės, kuri vėliaus, 1653 
m., tapo rotužė.

Vasario 2, 1653 m., New Am
sterdam, su 800 gyventojų, bu
vo inkorporuotas kaipo miestas. 
1657 m. pirma gatvė akmenimis 
klota. Kovo 12, 1664 m. Angli
jos karalius, Karolis antras, pa
vedė visas Rolandų žemes Ame
rikoje savo broliui, York’o kuni
gaikščiui. Tos žemės įėmė Nevv 
Yorką, New Jersey ir dalį Con- 
neetieut. Rugsėjo 8 d., Anglai 
paėmė miestą ir pavadino Nevv!

Birželio mėn. 1665 m. Thomas 
VVillet iš Plymouth’o buvo pa
skirta^ pirmu majoru. Rugp. 9, 
1673 m. . 1 lolundai vėl paėmė 
miestą^ ir jie pavadino ji Nevv 
Orange, dėl Orange kunigaikš
čio, ir Johannes Be Peyster bu
vo paskirtas majoru.

Lapkričio 10, 1674 m. Nauja 
Niderlandija su New Orange 
miestu buvo atiduoti Anglijai, ir 
provincija ir miestas buvo pava
dinti Nevv York. Gruodžio 8, 
1683 m. miestas padalintas į 
kvartalus su jsavo ^odininkais. 
Balandžio 27, 1686 m. pirmas 
čarteris (Dongan čarteįis) buvo 
išduotas. ,

Balandžio 12, 1693 m. \Villiam 
Bradford sutaisė pirmą spaudą, 
ir spalio 16, 1725 m. pirmas laik
raštis “The Nevv York Gazette”] 
buvo pradėtas leisti Nevv Yorke. 
1700 <m. nauja rotužė pabaigta 
tarp Broad ir Wall gatvių ir ba
landžio 14, 1788 m. tapo “Nauja 
Eedcralė Sale,” kur balandžio 30, 
1789 m. Jurgis \Vashingtonas 
ėmė prisiegą kaipo Suv. Valsty
bių pirmas prezidentas.

Vasario 11, 1731 m. miiestaų 
sulaukė antro čarterio (Montgo- 
mery Charter). 1754 m. buvo 
pirmas knygynas Įsteigtas. 1756 
m. pasažierinis vežimas pradėtas 
tarp Nevv Yorko ir Philadelphi- 
jos ir ėmė tris dienas dėl kelio
nes. 1762 m. gatvės pažibintos. 
Sausio 18, 1770 m. pirma Ameri
kos Revoliucijos kdva įvyko ne
toli John ir VVilliam gatvių, kuo
met Anglijos kareiviai sudegino 
laisvės kuolą, kuris buvo pasta
tytas ant vietos Park Row pas

tos 9, 1776 m. su gene, 
hingtonu, Neprikluuso- 

purskaityta 
kurie buvo 

i netoli ro-

kapitonas Nathan Hale buvo 
nužudytas kaipo šnipas tarp 45- 
tos ir First Avenue.

Įsteigimas pirmos Amerikos 
miesto valdžios buvo užbaigtas 
vasario 5, 1784 m., kuomet Ge
orgė Clinton, pirmas New Yor- 
k<> valstijos gubernatorius, pa
skyrė James Duane kaipo pirmą 
majorą' Nęw Yorko miesto po 
nauja valdžią;
k imas Tarybos 
kili dienų.

Lapkričio 24,
dento Maršas” (Hail Columbia) 
buvo pirmą kartą griežtas Na
tional teatre, 15 John Street, po 
kompozitoriaus vadovyste. 1790 
m. miestas dasiekė nuo Battery 
iki City Hali Park ir gyventojų 
buvo 33,131. New Yorkas buvo 
Amerikos sostapilė nuo 1785 m. 
iki 1790 m. ir valstijos sostapi
lė iki 1797 m.

Rugpiučio 11, 1807 m. Kobert 
Fulton’o pjrmas botas, “Cler- 
mont iškeliavo iš New Yorko į 
Albany ant pirmos kelionės, iš 
viso ėmė 32 valandas plaukt 150 
mylių.

Rugsėjo 30, 1803 m. kampinis 
akmuo dabartinės rotušės padė
tas; užgaibta 1812 m. ’ Balandy 
žio 12 1819"Km. ' pirmas laivas; 
plaukti per Atlantiką “The Sa- 
vannah” apleido New Yorką.

1822 m. federalė yaldžia per
davė Castle Clinton valstijai, ir 
1823 m. buvo paskolinta mies
tui; 1824 m. tapo vieša pasi
linksminimo vieta ir pavadinta 
“Castle Gąrden.” 1830 m. pa- 
sažieiiniai vežimai pradėjo eiti 
tarp Gren ir Blccker gatvių. 
1832 m. pirmas arklinis gelžke- 
lis pradėtas ant Fourth Avenue. 
Lapkričio 26, pirmas gatvekarig 
pradėtas tarp Prince ir 44-tos 
gatvės. 1844 m. pirmi unifor
muoti • policistai organizuoti. 
1846 m. pirma telegrafinė linija 
tarp New Yorko ir Philadelphi- 
jos at i e ta vy ta. Rugp. 5, 1858 m. 
pirmas pranešimas per Atlantic 
kabela priimtas Nevv Yorke.

Per Civilišką Karą NevV Yor
ko miestas užlaikė Uniją ir pri
statė 116,382 kareivių, kurių už
laikymui išleido $11,500,000. 
Nuo liepos 13 iki 16, 1863 m., 
drąfto kovos pradėtos. Gegu
žės 2, 1865 m. pirmas (užmokė
tas) Ugniagesių Departamen
tas organizuotas. Liepos 2, 
1867 m. vienos linijos elevato-

t.
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AR jys ŽINOTE

Kgg

Nut

Mes galime tuojau

Miltvaukee and Ashland Avenues

OVERKAUTAI

ir kiekvienas to- 
Ar jus žinote, 
daugiau pelno,

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

juodas
»

ApRąugotus nuo 
karščio 

\ kotas. 01

mieroN 
colių, padarytas « 

Kliuvę aluminuin

nos

Nereikia tau
smarves.

2104 l'ullerton Avė

rius, pradėtas nuo Battery Place 
iki 13-tos gatvės. Sausio 1,1874 
m. Morrisonia, West Farms ir 
Kįngsbridge pridėti prie miesto. 
Gegužės 24, 1883 m. Brooklyn’o 
tiltas, pirmas tiltas per East u- 
pę, buvo atidarytas. Spalio 24, 
1886 m.į Barthold’o “Laisves” 
stovyla buvo atidengta.

1895 m. \Vestchester, Eastche- 
šter, Pelham ir Wakefield pridė
ti prieš miesto, ir sausio 1, 1898 
m., Brooklynas, visa Etaten Sa
la ir Queen County, tapo dalys 
miesto. s

Gegužės 14, 1900 m. pirmas 
iškasimas dėl pirmps “subvvay” 
buvo iškastas prie rotužės. Wil- 
liamsburg Tiltas atidarytas 
gruodžio 19, 1903 m.

.1908 m. Hudson upės tuneliai 
į Jersey City, atidaryti.

Gegužės 1, 1915 m. miestas 
priėmė naują oficiališką vėliavų.

šiandien miestas turi 315 ket
virtainių mylių ir 6,015,496 gy
ventojų. Turi 3,200 haylių gat
vių. Apkainuojama vertė neju
dinamo turto yra apie 11 bilijo
nų dolerių ir judinamo turto a- 
pie 300 milijonų dolerių. Mies
to parkai užima apie 8,500 akrų 
žemės. Biudžetas yra $375,468,- 
1)8 iš kurių, $77,994,366.89, yra 
dėl Apšvietimo Departamento, 
$33,187,918.38 dėl Policijos De
partamento, $17,901,840.10 dėl 
Ugniagesių Departamento, ir 
$20,012,857.58 dėl gatvių valy
mo.

Miestas turi 690 viešų inoky- 
klų su 1,030,276 landančiais vai
kais ir 32,200 mokytojų. Ugnia
gesių Departamentas turi 6,900 
viršininkų ir vyrų; Policijos De
partamentas turi 13,450, ir dėl 
gatvių valymo yra 8,100 darbi
ninkų. Iš viso miestas turi 94,- 
000 viršininkų ir darbininkų.

VYRŲ IR 
VAIKINU

rojų Was
tuybvs Deklaracija
Amerikos pulkams,

t ūžės.
Rugsėjo 14, 1776 m. Anglai 

paėmė miestą, ir iki lapkričio 25, 
1783 m. miestas buvo iki jų val
dybos. Rugsėju 22, 1776 m.

Ar jus žinote kad
Lietuvoje Dainavos 

\kadeinijoj yra sekami 
I*. Maleliunis, 
Itaulinuilis ir 
uote, kad jų 
100% grynų 
jei jus i 
i _ ____v .
labukų, lai lur būt yra priežastis.

\gi’ikuĮĮui’os 
profesoriai:

Ton kinius. Kemėšis, 
Jticailis. Ar jus ži- 
galile džiaugtis iš

Turkiškų cigarelų, 
i jus rūkysite Helmarus. Milio- 

hai rūkytojų permainė į Turkišką!

now«fe. A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

Tor nce

ŽIŪRĖKITE!
Ekstra didelis kep. 
tuvas

Pillsbury’s
Pancake Flour
piRKl 1 h vieną 4 svarų pakelį Pillsbury’s Pancake 

Miltų, arba 3 mažus pakelius — ir gaukite ši
gražų aluminuin keptuvą pigiau negu už pusę kai

ramatykit keptuvą pa® groserdlhką — jus
nusistebesit kaip pigu. Vęjtffcs $4 ~ dabar mažiau 
negu puse kianos musų specialiu pasiūlymu! Pan
cake kepti, tuo keptuvu, smagumas.
kų — nėra durnų — nėra
Pillsbury’s Pancake miltus tuolnu

Nusipirkite
atsiųskite

mums groserninko pardavimą slipus ir pirkimo kai
ną keptuvo, keptuvas bus atsiųstas apmokėtu paštu.

Pillsbury Flour Mills Company
Chicago-

lLOTHING HOUSE

— ga
rantuotus, storiausias a- 
liimlnuni, Hveria 2 sv.

Oneof ihejamify

Turkiškos, sulfurinės ya- 
uos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išrazlome minorą- 
linesl sienines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo irt t t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatinentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dintu. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga. \

Moterų, skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

Vertę turėti atsakantį anglių pri
statytoją? Ar jus žinote, kad tai 
reiškia pinigus jūsų kišenini, tu
rėti reikalo su kompanija kuri da- 
stato jums anglis 
nas yra geras? 
kad jus turėsite 
jei pirkaite geros rųšies anglis.

Mes dą^tatome tiktai geriausios 
ii’ųšiesf ahglis. Musų daugybė už- 
• ganedi;\tų kostumerių gali tai pa
tvirtinti.

Pocahontus mine run .... $8.00 
Franklin County 

bump -......... $8.25
$8.00
$8.00

St. Clair Coal & 
Material Co.

2437 So. Loomis St.
Canal 5534-5536

ZELL SPECIALIAI

ninnūinnjnūmiij'mijirtiughBnii

Complete injtselfi

Vilnoniai su 
francuziškomis 
mis siutai, $35.

šilkiniais dryželiais, 
nugaromis, 2 kelne- 
Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedalioj. MusU 
siuvėjas kalba lietuviškai.

50
B

Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 

I razor su dirželiu ir 
. ekstra peiliukais, 11.00 
I ir augščiau.

F

SUSTYRĘ SANARIAI .
Galva ir 
Pečiai

StOANs 
'LINIMENT ■

Prašalina skausmą 
ir sutinimą 

šviežus, gydantis kraujas pra
deda cirkuliuoti po skaudamą 
vietą ir sąnariai kaip tik jus 
uždėsite Sloan’s, sunaikina li
gos perus kurie yra priežasti
mi skausmų. Skausmai greitai 
pranyksta — uždegimas ir suti
nimas pranyksta. Pas visus 
aptiekorius — 85 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą!

Bohemian Importuoti Apyniui $u 
Salyklu, setas $1.00.

Gal i m a padu- 
ryti turtingą irlp 
gerą ' gėrimą. 
Mes turime vi
sta kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimu iš- 
slrnkimul Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

-, Gh/ 1 ■' y F!

Augščiau kiekvieno over- 
kauto vertėje Chicagoje, 
tai yra puikus rūbas ap- 
kainuotas rytoj tiktai $35. 
Iš priežasties pasivėlinu
sio sezono, mes galėjome 
nupirkti tokius rubus pi
giau negu normalė jų kai- 
nana. čia yra visi styliai 
— visi, overkautai šilki
niais pamušalais, ekspertų 
siuvėjų pasiūti — dėt že
mų, storų, augštų, jaunų 
ir paprastų mierų — ge
riausi vertė , sezoninių 
overkaulų — išpardavi
mui rytoj pas CONTI
NENTAL

ValetduicrStrop Rasot

Kiti Overkautai iki' $75.00

VYRU IR VAIKYNU

Vyrai! Jauni vyrai! Jei jus manote pirkti 
gerą 2 kelnių siutą, būtinai pamatykite tą ne
paprastą vertę — grynų vilnų materiolas 
puikiai^pasiūti .ir^ge/ai pritinka — viena arba 
dviem ’ėilemVgUzikų modeliai — PAPRASTA 
KAINA $35 IKI $45

Rytojaus išpardavimas
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Gyvenimas Dotnavos Že
mės Ūkio Akademijoje

kryptis” ir doc. A. Rukuižos 
‘‘Miškas ir augmenija.” Labai 
gerai laike doc. K. Aleksa “Įva
das į fiziologiją” ir doc. Končius’
“Kaip musų žmonės spėja orą”.

Kova su vagimis 
Prancūzijoje

MISIONIERIAUS PAMOKS-
i LAI)

Kaunas, spalių 21. — Šančių

Vyrų Vilnoniai Siutai

“CROWN”
Kombinuotas Anglinis ir Gasinis 

Pečius •
KŪRENAMAS

Gasu, Anglimis, Coke arba Medžiais
Du pečiai viename, didelis pečius gali būti kūrenamas 

gasu arba anglimis. Keturios skyles dėl anglių sekcijos 
iš viršaus ir keturi burneriai dėl gaso sekcijos iš viršaus. 
Dvigubas perdirbimas šildymui pečiaus.

Užbaigimas pilkas arba mėĮinas percelinis enamel. 
Galima jį nuvalyti taip lengvai kaip ir indą. Vartokite 
tiktai drėgnų skudurų, jokio juodyio nereikia. Taipgi da
romi juodi ir nikeliuoti.

šaltame ore anglinė dalis pečiaus gali būti vartojama 
kambarių apšildymui. Vasarų, vartokite tiktai gasinę 
dalį.

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti ir parduodami 
didžiausiose rakandų krautuvėse Chicagoje ir apielinkėje.

Išdirbinėjami per

CR0WN STOVE W0RKS,
CHICAGO, ILL. 1

Visuomet Apsimoka Pirkti Goriausi

1924 m. Spalio mėn. 13 dieną 
Dotnavos žemės Ūkio Techni
kumas šventė, savo penkių me
tų sukaktuves. /

šventė, kaip ir visuomet, bu
vo pradėta apsilankymu bažny
čioje. Po to, 11 vai. mokyklos 
(Technikumo) salėje buvo vie- 

'šas mokytojų tarybos posėdis. 
Posėdi atidarė Technikumo Di
rektorius A. Rukiuža. Pagiedo
jus Lietuvos himną, sekė prane
šimai: mokyklos reikšmė Lietu
vai, jos uždaviniai, ir šis tas iš 
mokyklos istorijos.

Prie progos paminėtina, jog 
mokykla, ypač iš pradžių, turėjo 
eiti dygliuotu keliu, bet vis tik 
išsilaikė ir jau 1923 m. išleido 
pirmosios laidus 20 abiturientų. 
Jų tarpe 14 agronomų ir 6 miš
kininkus.

1924 m. išleido jau 44 abitu
rientus, jų tarpe 26 agronomai, 
11 miškininkų ir 7 kulturtechni- 
kai.

Bet štai spalio 15 d. 1921 m. 
tuose pat rūmuose švenčiama 
antra šventė. Ta šventė tai ir 
buvo žemės Ūkio Akademijos 
atidarymas.

Buvo sukviesta daug svečių. 
Kun. Krupavičius atvyko iš 
Kauno nauju automobiliu; kiek 
vėliau atvyko ministerių pirmi
ninkas ir dar keletas ponų. Pub
likoje matėsi daug kunigėlių.

Atidarydamas posėdį Rekto
rius prof. Matulionis, perskaitė 
Įkūrimo aktą ir davė žinių apie 
mokinių skaičių. Pranešė, jog i 
I-mą semestrą Įstojo 36 studen
tai ir 6 laisvi klausytojai; į III- 
ą 8 studentai ir j V-ąl8 studen
tų ir 2 laisvi klausytojai. Tokiu 

/bueju žemės Ūkio Akademiją 
lanko 62 studentai ir 8 laisvi

Doc. kun. Kemėšis laikė jau 
keletą studentams pamokų iš 
politinės ekonomijos. Jis laikosi 
naujos krypties t. y. psichologi
nės (geriau būt pasakius biznie- 
rinės), bet jam silpnai sekasi ir 
pats prisipažino, kad j savo pas
kaitas rimtai nežiūrės, nes va- 
duojąsis tik keletas, anglų kal
ba autorių, veikalais, o vokiečių 
rusų ir net lietuvių literatūros 
nepažįstąs. Studentam); jis ne
patinka ir dėlto, kad dažnai mi
ni, jog 11 metų buvęs Amerikoj, 
pasakoja apie lietuvių kolonijas 
etc., o ne patj dalyką dėsto, ir 
beto pramato reikalui esant at- 
naujint rusų cerkvę perdirbant 
į katalikišką dievnamį. Tam ti
kslui reikia apie 2,000 litų, ir jis 
žadąs juos kolektuot arba net 
daryt loterijas, o jei nepavyktų, 
tai prašyt ministerijos (beabejo 
žemės ūkio), kad tam duotų lė
šų.

Tai toks “ubagavimo” amato 
Įpratimas. —Eurotas.

Dotnava, 1924-X-24.

klausytojai, 
j Seimo vardu 
pirmininkas kun. 
sveikindamas ir linkėdamas pa
kelti Lietuvoje Žemės Ūkio kul
tūrą. Reiškė vilties, jog apveiz
di! irgi padės tam darbui, — iŠ 
seno kunigėlio nebuvo nei pras
mės ko geresnio Jaukti.

Dar kalbėjo kun. Bučys, kun. 
Krupavičius ir V. Ruokis. Skai-į 
tyta pasveikinimai: krikščioniui 
demokratų ir keletas kitų. Pa-j 
giedojus tautos bei studentų 
himnus posėdis baigės.

Vieną reik pastebėti, kad da
lyvavęs iškilmėse Dr. Tumėnas 
(Ministerių pirmininkas) nieko 
nekalbėjo, žmonės sako, kad Į 

i turis labai silpną iškalbą. Ir dar 
kas krito i akį, tai tas, kad val
džios atstovai ir ponai, vien tik 
kunigai, kunigai ir kunigai. Uni
versiteto rektorius kun. Bučys, 
Seimo pirmininkas kun. Stau
gaitis, žemės ūkio ministeris 
kun. Krupavičius, docentas kun. 
Kemėšis; visi linksmi, raudoni, 
riebus...

Profesoriams ir svečiams, 
Technikumo mokytojai, suruošė 
iškilmingus pietus. Stalai buvo 
apkrauti kuopuikiausiai; žino
ma neapsėjo ir be vynelio. Tai 
blogas pavyzdys. Apylinkės gy
ventojai sužinoję, kad yra kelia
mos tokios puotos, laike rinklia
vų maža teaukauja, nesilanko 
net ir į neturtingų moksleivių 
ruošiamus vakarus. Sako: “Mes

kalbėjo seimo 
Staugaitis,

NAUJIENĮJ

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Prancūzų policija pradėjusi 
didelę kampaniją Paryžiaus ap
valymui iš visokių piktadarių ir 
šiomis dienomis suardė vieną iš 
labiausiai pagarsėjusių tarptau
tinių vagių gaują Europoje, su
areštuodama jų 3 vadus, būtent: 
Charles Jellinck, Ernest Biš-
chitz (vengrai) ir Marton
Schvvechtor (rumunas), šie žu- 
likai jau daug metų vedžiojo už 
nosies visos Europos policiją, 
kuri ligi šiol veltui stengėsi 
juos sugauti. Šią žiemą jie tu
rėjo kuopasekmingiausj sezoną 
Monte-Oarlo, Mentone ir Cąn- 
nes, kur jie padarė apie 60 va
gysčių, apvogdami turtingus 
Rivieros turistus, daugiausiai 
amerikiečius ir anglus. Sezonui 
baigiantis jie atvyko į Paryžiaus 
Olimpiadą, aprūpinti amerikie
čius ir anglus, lankančius spor
tinius turinius. Didžiosioms 
minioms dar nėsusirinkus, kad 
voltui' negaišintų laiko, tie 3 
vagių vadai su apie 20 savo sėb
rų pradėjo labai plačias kišenių 
vogimų operacijos Paryžiuje, 
daugiausiai biržos apylinkėje. Į 

į tris dienas gauja apvogė su vir- 
;šum 50 biržos agentų ir lanky
tojų. Pagalinus Paryžiaus po
licijai pavyko jiems pastayti 
sląstus ir juos pagauti. Po
licija vadina šiuos žulikus “pa
saulio didžiausiais vagimis”. Vi
si trys buvo puikiausiai apsirė
dę iir važinėjo į savo darbą limu- 

, zinuose (uždarytuose autėmobi- 
** liuose). Elta.

bažnyčioje (Kauno priemiestyj)
jau visa savaitė kaip sako kas
dien po 3 pamokslus barzdotas 
senis—vienuolis kapucinas. Pa
siklausyt to nepaprasto pamoks
lininko pamokslų, ypač vakarais, 
prisirenka pilna bažnyčia.

Nors misionieriaus pamokslų 
klauso daug žmonių, vienok jo 
pamokslai neįdomus. Savo pa
moksluose jis daugiuasia bara 
žmones už visokias piktadary
be, bet kalba botaktiškai, ne
sklandžiai ir vartoja šiurkščios, 
o kartais ir net Šlykščius išsi
reiškimus.
— —Lietuvos darbininkas.

Yra orderiai kenseliuoti vartotojų, 
dabar^ yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus ir gražus modeliai, worsteds, ser
gės, tweeds ir t. t. kiti $19.95. Vil
noniai, Ulster ir Ulsterette Overkau- 
tai $18.75 ir $24.75.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio iftdirbystę

W.D.Smith&Co.
/v.iulejA’-E ranoH' Esi. i 335

Smith Bldg.
833-835 W. Jackson Blvd.

Atdara ser. ir subatos vakare.

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli SI. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Ar. kamp. Orleane
DETROIT, MICH.

nešim jiems pinigus, o jie pra
gers”. i

Pikti liežuviai pliauškia, kad 
per pirmas Technikumo abitu- 

jrientų išleistuves, taip pat ir 
per antras išleista tūkstančiai 
litų, o tuo tarpu neturtingi mo
kiniai už neužsimokėjimą už mo
kslą priversti pasitraukti iš mo
kyklos, pav.: V. Mockus*

Įsismaginę ponai išvažinėjo, 
palikę bepradedančių kvėpuoti

. Akademiją.
Buvo jau keletas įžengiamųjų 

paskaitų. Skaitė doc. V. Ruo
kis “Analizinės /chemijos užda
viniai Lietuvoje”. Išėjo . neblo
gai. Po jo sekė doc. Jucaitis 
(tas pats, kuriam prof. Juodelė 
patarė atsiimt dizertaciją, nes 
persilpna) apie “Dūminių rukš- 
čių sintezj”; turėjo daugumą 1 
skaityte skaityt ir dažnai net < 
nesusigaudydavo. Bet silpniau
sia, tai buvo doc. kun. Kemėšio 
“Nauja politinės ekonomijos

A + A
♦

NELLIE SCHULTZ

Mirė lapkričio 12 d., 1924, 
sulaukusi 7 metų amžiaus. 
Laidotuves jvyks pnnedėlyje, 
lapkričio 17 <1. iŠ ryto j Šv. 
Kazimiero kapines iš namų 
331$ So. Union Avė. Giminės 
ir pažįstami meldžiami dftly- 
avuti laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai

Onh ir Jonas.

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 S'o. Halsted St^

Namai 3356 Lowe Avė.

KALĖDŲ
NAUJIENŲ PALYDOVU

NAUJIENOS

Lietuvon ant

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

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

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės j Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais. ■'

1739 SOUTH HALSTED STREET

National Restaurantas
1841 Sq. Halsted St.

Vėl atsidarė, kuris buvo trumpam 
laikui užsidaręs dėl pataisymo. 
Gaminame geriausius ir skaniau
sius visokius valgius.

Lietuviai savininkai.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTĮ

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

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

Dept. 2.

■IlilIPIIIIIIIIIIIIIIH'IIIIHIIIIIHIIIIN
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Phannacy, buvusi po num. 3327 
S. Halsted St., dabar persikėlė į 
nauji) vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar gorėsiu patarnavimų, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy 
John Malakauskas, sav.

3430 S. Halsted St.. Chicago. III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

„ ............... ...........

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

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543V y

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį smagumų 
pats sau, savo giminėm* ir drau
gams su kuriais susiraftinėii Ir 
greičiau galėsi paražyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 

’da, parankiausia ir dalikatniauei* 
mažinėlė au lietuviikomis raidėm!* 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą
žyti.

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

į Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Brangiausias karstas 
butlegeriui j

. •
Prieš' keletu dienų suvo gė 

lių sankrovoje’ liko nušautas 
Dean O’Banion, turtingas but- 
legeris, bravarninkas, mušei
ka ir “hai-džiakėris,” (Kūris 
užpuldinėja ir atiminėja d&gtD 
nę ir alų iš kitų butlegerių ir 
šmugelninkų). Nušautasis da
bar guli pašarvotas brangiau^ 
šiame karste, o policija uoliai 
j ieško jo užmušėjų, nes mano
ma, kad iškilo naujas karas 
tarp butlegerių ar gemblerių 
ir kad tai tik pradžia, o vė
liau ir daugiau aukų kris ta
me kare.

Karstas tam butlegeriui ta
po išrašytas iš Pennsylvanijos, 
nes tokio brangaus ir gert) 
karsto negalima buvo gauti 
Chicagoje. Už jį užmokėta 
$10,000. Jo rankos, kurios 
taip puikiai valdė revolverį, 
dabar laiko rožančių. Ant kais
to tupi auksiniai anuolėliai, o 
aplinkui dega daugj’bę žvakių. 
Tarsi tai gulėtų koksai but- 
hgeris, bet kokis nors labai 
šventas ir doras žmogus. Ir iš- 
tikrųjų O’Banion " buvo labai 
dievobaimingas žmogus. Jau
nesnis būdamas jis patarnau
davo bažnyčioje ptie pamaldų, 
o ir šliubą irgi ėmė bažnyčjo? 
je ir lai labai iškilmingų, vie
noj žymiausių katalikų bažny
čių Chicagoje; be to jis bažny
čioms buvo labai duosnus. Ir 
ant jo karsto užrašyta: “Atei
kite pas mane visi kenčiantys 
mažulėliai.”

O’Banion dar buvo visai jau
nas, tik 32 metų amžiaus. Bet 
jo gyvenimas buvo margas 
Kilęs is ■neturtingų tėvų, jis 
buBegeriaudamas susikrovė di
delius turtus, pasistatė puikų 
namų ir nusipirko puikiausius 
rakandus, vien pianas kainavo 
$14,000. Jo tėvas prisipažysta, 
kad jis “gėlėmis” uždirbdavo 
nuo $200,000 iki $300,000 i 
metus.

Nors ir jaunas O’Banion bu
vo, bet jis jau turėjo savo di
delę ir stiprią šaikų, kuri dėl 
jo dirbdavo. Bet pasak esamų 
konfidencialių žinių, jis tuo 
^•pasitenkino ir sumanė likti 
ir politiniu bosu ir tai tokiu, 
kuris diktuotų visos Chicagos 
politikų. Bet prieš pat įsimai
šymą į politikų jo šaika už
puolė ir atėmė degtinę iš An- 
thony “Red” Kissane, nors 
jam buvo užtikrintas saugu
mas. Pastarojo šaika atsimo
kėjo užpuidama O’Bannion sai
kūs gembleriavimo namą. Prieš 
pat rinkimus O’Banion šaika 
plačiai, veikė politikoj ir dik
tavo • mažesniesiems politikie- 
rims. Delei bandymo diktuoti 
politika West Sidėje tarp jo 
įsaikos ir Kissane saikus įvy
ko persišaudymas, kuriame 
pats Kissane liko pašautas, o 
jo šaikos nArys John Mackey 
liko nušautas. Tai įvyko rinki

mų diena. TadA West Sides 
kriminalistai atlaikė savo susi
rinkimų ir nutarė 'O’Banion 
nužudyti, taipjau išrinko ir sa
vo narius tam darbui atlikti. 
Tą darbų atliko trys krimina
listai, bet pagelbininkų jie 
daugiau turėjo, kadangi abe
jose pusėse buvo pastatyti 8 
automobiliai užtikrinimui sau
gaus žmogžudžių pabėgimo.

Žuvus O’Banidn yra nužymė
tas nužudymui ir dešinioji jo 
ranka Louis Altcrie, kuris nu
šovė Mackey. Jis sakosi neži
nąs kas nužudė O’Banion, bet 
visgi sutinka persišaudyti su 
priešingųjų šaika ir jai atvirai 
grūmoja. Abu jie žinojo, kad 
mirtis jų laukia ir saugojos!, 
bet išsisaugoti neįstengė.

Policija netikėtai surado ąėv 
danų, kuriuo važiavo ir pabė
go O’Banion vžniušėiai. Seda
nas priklauso saliunininko sū
nui Julės Poringais, 23 m., ki
taip James Wclls, mušeikai. Jo 
tėvas turi saliuną prie 14 ir 
NevVberry gatvių. Simus jau 
suimtas, o tėvas nors irgi bu
vo suimtas, bet jau liko pa- 
liuosuotas, nors galbūt ir to
liau bus kamantinėjamas, ka
dangi davė prieštaraujančius 
įrodymus. o '

• * ‘ < i F ‘: ■ ■ • t • \
Policija teciaus iš visų tyri

nėjimų nieko gero besitiki. Ji 
sako, kad vien bus sužinota 
užmušėjų vardai, bet jų teis
man patraukti negalima bus, 
kadangi neatsiras liudytojų, 
kurie liudytų prieš juos, nes 
kiekvienas bijosi nusidėti šai- 
koms, o patys šaikų nariai nė
ra pratę savo ginčus teismuo
se rišli: jie išriša juos tiesiogi
niu budu — revolveriais. .

Mokytojai vėl pralaimėjo
Mokytojai vėl pralaimėjo sa 

■ m kova su mokyklų superin 
iendentu McAndrcvv, kuris no
ri valdyti Chicagos mokyklas 
kaip kokis caras, neatsiklau- 
siant nė mokytojų,- nepaisant, 
pagalios, mokyklų tarybos. 
Ir jam ikišiol segėsi, nes ji 
įėmė didžiuma tarybos. Svar
biausia, jis panaikino regulia
rius mokytojų susirinkimus, 
kuriuose būdavo svarstomi 
mokyklų reikalai, .lis įvedė su
sirinkimus paleidus mokyklų, 

j B. t žinodamas, kad niekas iš 
mokytojų Į tąsius .susirinki
mus mis. nes jie mokytojus 
utrukdo dar kelias valandas, 

lai užvakar jis pasirūpino pra
vesti patvarkymų, kad visi mo
kytojai ir mokyklų principalai 
turi atvykti susirinkiman ka
da tik to pareikalaujama, ne
žiurtai ar mokytojas turi tam 
laiko ar ne. Tuos susirinki
mus gali sušaukti ir mokyklų 
principalai ir mokytojai turi į 
juos eiti, ne savu noru, bet 
verstinai. Bet McAiidrew pada
rė ir “didelę malonę” mokyto
jams: jis leido jiems laikyti ir 
atskirus susirinkimus mokyk- 
l.ise, mokinimui užsibaigus ir 
svarstyti savus reikalus, neda
lyvaujant nė principalui, nė 
superintendento atstovui. Mat 
pastaruoju laiku mokytojai lai
kė kelis atskirus viešus susi
rinkimus teatruose ir apie 
juos buvo plačiai rašoma, o 
tuose susirinkimuose McAnd-

re\v nebuvo glostomasvisų 
gi tai pateko spaudpn ir-auto-i 
krūtingajam McAndrt'\v pada
rė nemalonumų, nes iškėlė 
aikštėn jo' cariškų valdingų 
mokyklų. Matyt, leisdamas lai
kyti susirinkimus mokyklose 
jis tikisi uždaryti 'burnų moky-j 
tojams ir presai, nes tada tie 
susirinkimai bus privatiniai ir 
presus atstovai vargiai daly
vaus. !

McAndretv užvakar pravedė atgal — visas praeities darbas 
ir porų kilų mokytojams nepa- bus užniekų, o čia stovi du, kaip
lankių patvarkymų.

Smulkios Žinios
Kadangi jo pati su trimis 

vaikais atsisakė važiuoti’. iš 
Europos pas jį, Amerikon, tai 
Frank Sležak, 44. rh., 4228 La- 
vergnr Avė., pdsikoęė gark žiu r 
je, netoli savo namų.

John Pregovy, Jr., 2036 W. 
52 PI., užpykęs, kad tėvas ne
duoda jam užtektinai pinigų, 
bando nušauti savo tėvą ir dė
dę. Tėvas, spėjo pasislėpti, o 
dėde .gavo kulkų j krutinę. Bet 
kad jis buvo taip storai apsi
vilkęs, kad kol kulka perėjo 
per drabužius, tiek pavargo, 
kad sustojo prie kimo ir pali
ko tik mažų žymę, taip kad ir 
daktaro pagelba buvo nereika
linga. Simus tapo areštuotas.

Joseph Carville, paskilbęs 
mušeika ir vagilius, nušovęs 
keletu žmonių, bet vis išteisin
tas, ,Wliite restauracijoj, 310 
E. 13 St., pašovė ir gal mirti
nai sužeidė VVilliam Shields, 
32 m., 0732 S. Michigan Avė., 
su kuriuo jis pusryčiavo. Car
ville pabėgo ir policija jo da
bar nesuranda.

Lavvrence Washington, 33 Sekmadieny^ lapkričio 16 d., 
m., kuris prisipažino nušovęs Raymond Chapel, 31 arti S. Hal-
laikė apiplėšimp sankrovininką 
Masculino, Evanstone, liko nu
teistas pakorimui.

Keturi jaunuoliai, kurie nu
šovė policislų, kuris juos už
klupo apiplėšinėjant gatvėje 
žmones, liko nuteistas visam 
amžiui kalėjimam

75 prohibicijos agentai už- 
pereitų dieną užklupo Cicero 
ir suėmė daug munšaino ir 
alaus. Jie aplankė tik pačius 
didžiausias saliunas. Cicero po
licija tuos saliunininkus buvo 
įspėjusi apie atėjima agentų, 
bet saliunininkai nepaklausė 
įspėjimo ir įkliuvo.

KAM YRA ŠIS KARLE- 
GRAMAS?

Vakar Naujienos gavo kable- 
gramą nuo Lamino Stasanis iš 
Havanos, adresuotą “CLT AGA- 
RBA (Care C office, try 1739) 
South Halsted St., Chicago 
(UI.).”

Mes siuntėjo nežinome ir neži
nome kam priklauso šis kable- 
gvarnas. Kas žino siuntėją ar 
numano kam kablegramas yra 
siųstas, teatsiima jį iš Naujienų. 
Matyt jis yra siųstas kuriai lie
tuvių firmai. S. Halsted gatvėj 
ir nepaduota numerio ir vardo 
“nessupelinta” gerai. z

Sportas
Galas kelio — tai šiandieną

i. Iki šiai dienai mtusų čempionai 
didei mandravo. Jie,’tarsi mil
žinai keliavo siaurais ir plačiais 
vieškeliais, viską i šaly blokšda- 
mi.

šiandieną jie priėjo kelio ga
lą — atsidūrė prieš vienas kitą. 
Pro šalį eisi — gausi mušt, grįši 

| stulpai, kurių vienas turi kristi 
kaip sutriuškinta birbynė.

šiandie vakare Mildos svetaf- 
nėj prieš tūkstantinę minią užsi
baigs musų sportų čempionų ke
lio galas. Juozas Bancevičius 
turi pergalėti Karoli Požėlą, a- 
mįerikonišku stilium. Vienas iš 
jų turės,-du iš trijų kartų kris
ti, kad užleidus pasaulio lietuvių 
čempionato yietą. šios vietos 
nepirksi nė už tūkstančius dole
rių, kurią gali tik savo jėgomis 
ir gabumais iškovoti.

1 Bancevičius sako: “kibą aš 
bučiau ne dzūkas, jei aš Požėlos 
nepaguldyčiau, dagi amerikoniš
ku stiliumi!” Esą Požėlos joki 
“triksai” šį kartą neišgelbės. ■ •

Požėla tikisi, kad jam jo drau
gai pagelbės. Užteks tik riktelti 
“Požėla laikykis, — už galvos!” 

Už jųjų laimėjimą nėra žmo
gaus, kuris galėtų spręsti, Požė
los ar Bancevičiaus laimėjimą. 
Ristynės baisios: tapti garbingu 
pasaulio lietuvių čempionu, ar 
pasitraukti ir nulenkti galvą 
tam, kuris patiesė kai pelų mai
šą. ' —Bubnis.

Lietuvių Rateliuose.
Iš Visų Kampy

Mokslo Draugų prelekdjos

sieti St., prasidės Mokslo Drau
gų prelekcijos.r Prelekcijos įvyks 

įkas sckmadieiiis per visą žiemų. 
Prelegentais bus kiekvieną > kar
tą vis naujas,’ skirtingoms temk>- 
mis. Kad nenuskriausti moterų 
ir merginų, kurios yra virėjomis 
pietų, šiame sęzone laikas pre- 
lekcijų bus skirtingas nuo perei
to sezono. Pradžia prolekcijų 
bus pirmą valandą po pietų. 
Kaip vyrams, 'taip ir moterims 
pasivalgius pietus bus proga lan
kyti prelekcijas ir naudotis mok
slo žiniomis.

Pirmuoju prelegentu bus Dr. 
Karalius. Jo tema bus Kas yra 
mokslas, šiose pirmose prelek- 
cijose paaiškės tikima kas yra 
mokslas; kas yra filozofija, pa
sakos, legendos ir kiti dalykai, 
kuriuos daugelis vadina, arba ly
gina prie miokslo.

ši prelekcija bus su progra
mų, kurį išpildys atsižymėjusios 
ypatos; žadama turėti msuzika- 
Jis programėlis kiekvieną kartą 
su naujais muzikantais, bei dai
nininkais, bet šis busiąs apsčiai 
turtingas.

* * 
Žuvys už dyką

Town of Lake žmonėms Die
vas “davė” biznierių, kuris dali
na savo kostumeriams žuvis do- 

I vanai. žuvys nepaprastos — 
J auksinės, raudonos kaip tyras 
Į bolševikas.

Įeina žmogus į Gabrieliaus Be- 
nošiaus vaistinyčią, 1616 W. 47 
St., nusiperka už 50 centų, ko
kių ten Lac-Lax ir gauna dova
nai auksinę žuvį, net su jos na
mais -- stikliniu puodu. Tasis 
Lac-Lax tabletai yra nuo vidu
rių valymo; bet geras, ar nege
ras, kas kam galvoj, bile gauna 
auksinę žuvį, kuri daug geriaus 
patinka negu tasis Lac-Lax.

*. * Moteriškė šėtonas
Jonas Rukštela sutvėrė naują 

teatralį, IV veiksmų dramatišką 
veikalą “Moteriškė šėtonas.” 
Veikalas imtas iš Roberto Stum 
Rusų romano. Veikalas vaiz
duoja meilę, meilės kančias, ne
apykantą, gyvos moters palaido
jimą ir vėl susitaikymą ir lai
mingą gyvenimą. Jį vaidins 
sausio 18 d., Simano* Daukanto 
Teatrališko Kliubo naudai.

* * 
Pirmyn Choras

Pirmyn mišrus choras treine- 
ruojasi, kai Požėla, kad atsakan
čiai suvaidinus “Pabaigtuves” su 
dainomis,v Cicero gyVentojams. 
Juos yra užkvietusi “Apšvietos 
vyrų ir moterų draugija.” P-s 
Sarpalius be miclaširdystės spau 
džia, kad dainelės butų gražiai 
sudainuotos.

Antradieny, lapkričio 11 d. tu
rėjo susirinkimą. Choro pirmi
ninkas p. J. Ascilla pavyzdingai 
ir tvarkiai Vedė susirinkimą. Už 
choro raštiųinką darbuojasi p. 
.Miller. - Išdavė komisijos rapor
tus iš savo darbuoties. Paaiškė
jo, kąd choras turi apsčiai kapi
talo. Choras- ’ nusipirko keletą 
naujų dainų, kurias tuoj pradės 
mokintis. Visi dainininkai, kai 
vienos šeimynos nariai, gražiai 
sugyvena. Linksma būti tokia
me jaunimo būryje, kurie moka 
patys linksmintis ir kitus links
minti.

—Rep.

Visko po biskį
Džiaugiasi ne savo vaiku. 

' _____X.
Musų tūli “vadovai” be armi

jų džiaugiasi Lietuvių Auditori
ja, ir visur giriasi, tarytum katė 
su pūsle. Jie visur kur tik gali 
įlysti, visur kalba: “Męs stato- 
me-pastatėme Lietuvių Audjto- 
Tiją,” Bet tikrenybėj jie kaip 
tik atbulai veikė ir veikia. Da
bar -kada darbas eina visiškai 
prie pabaigos, jie jau visai nori 
prilysti ir pasigauti sau garbės 
bent šmotelį, kad buk jų nuo
pelnas ten irgi yra. Putų labai 
gera, kad jie ' kiek nors butų 
prie to taip prakilnaus darbo pri
sidėję, bet dabar pasižiurėjus 
tiesiai į patį dalyką mes randa
me, kad iš visų vadovų ir inte
ligentų dalininkais-šėrininkais 
yra 3 ypatos iš musų visos inte- 
legentijos. Tos trys ypatos yra: 
Dr. A. Zymontas, Dentistas, 
<1252 So. Halsted, Dr. A. J. Ka
ralius, 3303 So. Morgan ir J» J. 
Elias, Universal Banko preziden
tas. O kiti, tai sapnuoja ir per 
miegus sapalioja.

Lietuvių Auditorija yra pa
statyta paprastų žmonių jų pa
stovumu ir praktika ir be pagel- 
bos “vadovų. Tais žmonėmis, 
gabesniais dar už musų “vado
vus,” yra pp^ Butkus, Zalatorius, 
Mažiniauskas, Maskoliūnas, E- 
valdas ir keletas kitų paprastų 

darbininkų. Jie užsipelnė to, 
kad Chicaga pirmą kartą savo— 
lietuvių gyvenime — įsigyjo 
Lietuvių Auditoriją. Chicagai 
tą suteikė darbininkai, kurie dir
bo dieną ir naktį, kurie kentė 
šaltį ir vargą, kurie padėjo visą 
savo energiją ir pinigus. Todėl 
tik jiems ir priklausė ta garbė 
už suteikimą Chicagos lietu
viams — petuyių Auditorijos.

Yra keistų tėvų.

Labai yrą retai patėmijama, 
kad tėvai nėsirupinhi savais vai
kais, bet tikrenybėje taip ynu 
Štai nesenai tūlų tėvų sunkiai; 
susirgo duktė. Tėvas ir brolis 
nė karto neatlankė. Motina tik 
du kartu atlankė ir tai tarytum 
iš prievartos, nors duktė išgulė
jo ligoninėje dvi savaites ir bu
vo gana kritiškoj padėty. Bet 
tėvai daugumoje reikalauja, kad 
vaikai gerai atsineštų link savo 
tėvų. Ar vaikai gali būti ge
rais tokiems tėvams.

Nauja Daina.

Musų vakaruose-koncertuose 
įėjo madon kviesti svetimus 
kitos tautos dainininkus, samdy
ti ir mokėti po šimtą su puse do
lerių už kelias daineles ir dar 
brangiau. Mes gi tuo tarpu tu
rime savo jau gerai pralavihtų 
dainorių: Babravičių, Kudirką, 
Stogį, Kvėderą, Ramanauską ir 
kitus. Iš moterų mes irgi turi
me apsčiai. Kodėl neimti sa
vus? ' Daugelis sako — tos pa
čios dainos,, daininnikai pasipU;.. 
tę, ir tt. Jeigu yra kokia klįrK 
tys lietuvių tarpe, tas jfeikalin- 
ga ją pašalinti, ^.bjėt pirmiausia 
reikia remtį'Sa^o dainininkus.

Dabartiniu laiku į Aušros kny
gyną atėjo čielas plostas naujų 
dainų iš Lietuvos, savų kompo
zitorių. Dailios dainos kaip cho
rui taip ir solistams. Vertėtų 
pažiūrėti.

Naujienose beveik kas šešta
dienis telpa eilės-kupietai. Ver
tėtų j juos pažiūrėti. Publika 
to jau nori jr jai reikalinga tai 
suteikti. Kitos tautos kupletų 
turi užtektinai ir tuo jie savo pu
bliką užbovina. Kodėl lietuviai 
to negal daryti. Jeigu musų dai 
niams yra tas per prasta, tai 
trumpoj ateityje pamatys, kad 
kas nors publikai tai parodys ir 
publika to^reikalaus. O rengė
jai koncertų-vakarų turės tai su
teikti.

Raganiui parašius apie sutar
tiną dirbimą lietuvių politikoje 
pasipylė klausimas kaip tai ga
lima padaryti. Nagi, vyrai šiaip: 
visi lietuviški kliubai, kurte už
siima politika, bei mano užsiim
ti, lai sudaro savo centrą (pa
vyzdžiui Lietuvių Kliubų Fede
raciją) ir tuomet veikti sutarti
nai. Kam atiduoti savo balsus 
airiams ir lenkams? Juk tas 
lietuvius nei kiek nešildo.

Štai West Side, ten lietuviai 
biskį sutartiniau dirba, jie turi 
jau keletą savo žmonių miesto 
darbe, turi valstijos prokurato- 
rijoj du, parą “bailifų” ir kele
tas turi miesto darbus. Bridge- 
portas didelė lietuvių kolionija, 
Town of Lake, North Side, Ro-‘ 
selandas ir West Pullmanas tu
ri daug piliečių, bet rinkimuose

jie neorganizuoti ir nė vieno sa
vo žmogaus netur, kuęis‘ ‘ juos 
kiek nors užtartų4b s Vyrai prie 
darbo, šaukite konferenciią ir 
dirbkit^ sutartiną darbą.

•’< o.
Uždengtas Vežimas

Tokiu antgalviu bus rodomas 
paveikslas ateinantį PąnędęĮį 
Mildos teatre. Paveikslu yrą 
vienas iš didelių. . Jįš turėjo ge
rą pasisekimą AVOČds teatre. 
The Coverčfl WAgon — Užden- 
gtus vežith&š — pripažintas vie
nu ’š geriausių apibudinančių A- 
męrikos istoriją.

‘ Vertėtų lietuviams jį pamaty
ti.

Atidarymas Lietuvių Audito
rijos įvyks jau neužiig'6. Ant 
kiek teko patilti,, tai manoma 
padalyti grąndiozų atidarymą 
apie vidurį gruodžio mėnesio.

—Raganius.

ALENSANDRAVIČIAUS VAL
GYKLA ATREMONTUOTA.

Alenksandravičiąus valgykla 
Naujienų kaiminijoj (1840 So. 
Halsted), ktiri dėl remonto bu
vo kone dviem savaitėm uždary
ta, vakar vėl atsidarė.

’ K. JAMONTAS SUŽEISTAS

Porą dienų atgal liko sužeistas 
Kazys Jamontas. Gatvekaris 
prie 21 ir Peoria gatvių užbėgo 
ant jo forduko, apvertė ir su- 
dąužė-.Jamontui galvą. 

. -- ---

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. :

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

Požėlos - Bancevičiaus ristynėms, 
(kurios įvyks lapkričio 14 dieną 
“Mldos” teatre, 3140 So. Halsted St.) 
lįkietai jau parsiduoda “Mildos” te
atre, “Naujienose” ir “Aušros” kny
gyne.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti Iš ryto į savo 
namus, nraneškite tuoj i Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laikraftčių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norimi gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“GjHįpnimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Auiros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba nriduokite reikalą vi icą telefonu: 
Roulevard tMPtą.

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabundalr nokti ir pajnulo- 

Ic, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja/ z ir jj pradėjo rtakuoti 
krapas. Ką Jų.s lurih* dar> li7 Tuks
iančiai molinu išriša tų' klausimu 
užganėdinančiai. Maža doza Dr. 
Drake’s (ilossro prašalina krupi, j 
keletą miliutų — iluugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemti, l’ikra pagelba nuo kru
po, Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius.j 5(1 
centy butelis — vertas $50, 2 vai 
nak|į.

Mr. I. Knowitt Yes. the man was wrong.

RIGHT .©oSS-ir
SIX HILE.S 

'SrEAO O’ FOORj
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PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-2EME
Jono Butėno koncertas Chicagoj 

bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie
ko tą dieną nerengti. Rengėjai.

American Lith. Citizen Club 12th 
Word susirinkimas įvyks PASIRENDAVOJA flatai
lapkr. 16 d., t vai. po“ piet/'p^No.’ir ^'kambarius. Flatai yra

po 
ge

VYRU

13925 S. Kedzie Avė. Nariai būtinai 
turi būti, nes bus <|au,< naujų ir 
svarbių dalykų. Taipgi nepamirški

te, lapkričio 15 d. Fellowship House atsivesti po keletą naujų narių. 
Jos. Eringis. i’ašt.-

L. J. S. Lyga rengia draugišką pa
silinksminimo vakarėlį subatos vaka-

rai

salėj. S.’H W. 33rd PI. ir Maiste.! St. I 
FIus Šokama ir lietuviški Šokiai. Visi j 
lycrieėiai, jų .irauprai bei sympatizuo- 
jantys lygiečiams maloniai kvicriami 
atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak.

—Komitetas.

1). G. K. KeiHtučio Kliubo Dra
mos Skyriaus paskutinė generole 
repeticija veikalo ‘‘Neturtas — Ne 
Yda” įvyks šį vakarų, penktadieny, 
lapkr. 14, Metdaiio svetainėj, 2211

Įrengti. Renda pigi;
2630 W. 41 St.

Arti Rockwell St.
Renublic S9 11»

REIKALINGAS dąrbininkas 
ant ūkės dirbt, darbas ant visa
dos matykit toj, J. Namon, 2118 
\V. Marųuette Rd., aidi Wostern

Vol kita bučernė su groseriu
pusdykiai parsiduoda

arba išsimaino

daromus knygučių nėra

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rendą kuomet mea 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, n kitus $4450 išmokėsite pn 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
036 W. 79 SU. VincenneH 0699

Alxlstra neclelioj ir vakarais.

RACINE, WIS. — Lietuvių Dra
mos Kliubas ruošia susidedantį iš 
penkiolikos numerių Lietuvišką Vode- j 
vilj teatras, koncertas, dainos ir šo
kiai, visko bus. šis parengimas 
įvyks lapkričio 16 d., nedėlioj 3 vai. 
po pietų, Turner Hali. Užsibaiguš 
programai tęsis šokiai iki 11 vai. nak
ties. 'širdingai kviečiame vietos ir 
apielinkės lietuvius dalyvauti tame 
Vodevilį pirmu syk pasirodis L. D. 
Kliubo Stygų orkestrą. Rengėjai.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadienį, lapkričio 14, 1924
m. M. Meldažio svetainėj, lygiai 7:30 
vai. vak. Visi nariai prašomi atsi
lankyti paskirtu laiku.

— Anton Jūsas, rašt.

Turintieji 
te būtinai visi atsilankyti ir nesi- 
vėluoti. —J. J. A. •

RENDAI 4 ruimai, elektra, ga
sas, porčiąi iš užpakalio. Renda 

ošėjai malonėki-1 $20.00 i mėnesį,
Kreipkitės:

4684 So. Wood St.
3-Čios lubos.BALIUS. — Lietuvos’ Mylėtojui 

Draugija rengia balių nedėlioj, lap
kričio 16 d., Mildos svetainėj, imli . n , ....
Halsted Si., prie 32 gatvės, viršuj' ANT RENDOS kampinis fla- 
Mildos teatro, šitas balius bus vie- tas 6 kambariai, viskas gerai į- 
luis iš įdomiausių, nes Ims duoda- . d . _ . .
tna garbės ženklai ir apart to bus taisyta $4«).00iį mėnesį ir mau- 
priimami nariai nm> 1'8 iki 31 me- dynės. Garadžius iš užpakalio

$8.00. A. (yilda, 1900 W. 59th St. 
Canal 3916

lankyti, kur galėsite 
ką praleisti, 
karo vedėjas.

linksmai
Kviečia visus va-

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti aut farmos, turi būti pa
tyręs visą farmos darbą. Kreip
kitės, 3223 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

gyvenimui, garu šildoma, geri fix- 
turiai, stakas visas naujas. Del di- 
delės priežasties turi būti parduo
ta arba išmainyta į 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, matykite J. Na
mon, 2418 W. Marųuette Rd., arti 
\Vestern Avė. Phone Prospect 8678

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel, Prospect 1361

Pardavimui 6 
2 flatų 
mūriniai 
namai 
6-6 kambarių 

Namai atidaryti 
dėl apžiūrėjimo

5600 So. Whipple St.

Socijalistų ApŠvietos Kliubo orga
nizatorių susirinkimas įvyks lapkričio 
l t <1., 8 vai. vak. Naujienų name.

Geistina, kad' kiekvienas organiza
torius atsilankytų į šaukiamąjį susi
rinkimą. S. A. K. sekretorius.

Teatras. — Lietuviška '1 
ka Draugija Rūta No. 
paikų vakarą, subatoj, 
15 d.. 6 vai. vakare. M. 
svetainėj, 2244 \V. 23 PI. 
statoma 4 aktų komedija 
lis Nekaltasis.” Po lošimui 
kini. — Kviečia Komitetas.

1 rengia 
lapkričio 
Meldažio
“A vi ne
bus šo-

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadienį, lapkričio 
dažio svet.. 7:30 vai. vak. 
riai kviečiami susirinkti 
laiku. — Valdyba.

li, Mel- 
Visi na- 
paskirti)

■Northside. -— Del parankamo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinke, vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos painokos per-' 
kelia iš trečiadienių j sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats daktaras Antanas Montvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje. 1822 
Wabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadieni!.’ 
nuo H vai. ryto, pu vadovyste p. Sar- 
paliaus to į pat svetainėje. Todėl 
ųorthsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu- • 
rodvtu laiku. —Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
R1£NDAI kambarys dėl vyrų, 

vedusiai porai arba dėl moteries 
kad ir našle. Kas mylite Šiltai gu
lėti, tai prašom atsišaukti. Kaip 
norite: su valgiu ai’ be valgio. Mes 
gyvenam ant antrų lubų iš prie
kio J. K

703 \V. 21 Placc, Chicago, III.

KAM.BA/RIS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, šviesus, 
prie mažos šeimynos, galima ma
tyt po 6 vai. vakare,

3149 \V. 42nd .PI.
2 lubos

PARDAVIMU 1 Paige touring ka
ras, 666, .192.3, uždaromas, karas iš
rodo ir bėga kaip naujas Tikras 
bargenas. Turi būt parduotas 
savaitę, kaina tiktai $895 

1746 N. Western Avė.
Tel. Humboldt 1252

PARDAVIMUI iludson De 
sedanas, 1921, 7 pasažierlų, 
arba pasiūlymas, kainavo 
važinėtas 7000 mylių, Budge 
vvorth drabniai ratai, Biflex 
periai, heateris ir tt.

424 N. Parkside Avė.
Apt. 209, Tel. Austin 2042

RAKANDAI

šių

Luxe, 
$1200 

$2800, 
Whit- 
bum-

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai (Furniturę). Daiktai visi geri, 
noriu parduoti greitai ir pigiai, sykiu 
ir ruimus galima randuoti.

Kreipkitės vakarais
3249 So. Halsted St.

2 lubos frotas

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI restauracija, 'ge
roj vietoj, pačiam biznio centre, 
biznis gerai eina ir išdirbtas senai, 
priverstas esu parduoti. Pardavi
mo priežastį patirsi! ant vietos.

Naujienos, 1739 S, Halsted St.
Box 105

DABAI poroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
storas, namas per vidurį įeinamas. 
Piešinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.

PARDAVIMUI 7 kambarin 
medine Cottage.

2028 Canalport Avė.
Atsišaukite:

1917 W. 21 St.

PARDAVIMUI restaurantas, 
labai geroje vietoje, biznis senai 
išdirbtas, Lietuvių kolonijoj, 
pardavimo priežastis, perilgai 
tame biznyje.

4942 W. 14 St., Cicero, III.

1 NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

MORT6ECIAI -PASKOLOS

PARDAVIMUI grosemė, pir
mos klesos, geroj vietoj, prie ka
rų linijos, sena įstaiga, rendos 
$45 su gyvenimo kambariais, ly- 
sas ilgam laikui Agentu nereikia. 

2862 W. 38th St.

PARDAVIMUI 7’/2 akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 1 
mylia nuo miesto rubežiaus, 
juodžemis, augšta apielinke, 
cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box

ANTRI MARGIČIAI
Ant įrengtų praperčių darąmi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios1 kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

geras
$1000

.397

Birutės rėmėjų susirinkimas bus 
pankdėlvje, lapkr. 17 d., Raytnond 
ChaUel svet.. 839 \V. 31st St., 8:30 
vai. vak. Visi Birutės rėmėjai yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbiu dalykų dėl apsvarstymo Bi
rutės gerovei, tad yra visu rėmė
jų priedermė atsilankyti.

, —Rėmėjų Atstovas.

Dideles prakalbos įvyks nedėlioj 
lapkr. 16 d.. Mildos svetainėj. 31 12 
S. Halsted St. Rengia SLA 36 kuo
pa. Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 
dykai. Kalbės geriausi kalbėtojai- 
Kviečia visus atsilankyti rengimo

Komitetas

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

ChicagOft Lietuvių Pašalpos Kliu- 
s rengia balių lapkričio 16 d., 
evo Apveizdos parap. svetainėj,

Union Avė ii’ 18 gt. Pra 
vakaro. Kviečia Kliubas.

Draugystės Lietuvos Kareivių 
mėnesinis susirinkimas atsibus sek
madieny. lapkričio 16 d., Lietuvių 
Liuosybės svet. Draugai, susirinki
te visi ir laiku: atsiveskite ir nau- 

s. Nau- 
I).

jų nariy

North Side. — Bijūnėlio draugi
jėlės operetės Birutės repeticijos 
įvyks šeštadienį, lapkričio 15 <1., 8 
vai. vakare, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi Bijūnėlio 
nariai malonėkite susirinkti.

—Komitetas.
Dr-jos Lietuvos l kininko susi

rinkimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
16 d., Meldažio svetainėj, 2244 W- 
23rd PI., 1 vai. po piet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

—'Valdyba

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas narių susirinkimas įvyks 
rytoj, šeštadieny, lapkr. 15 d. 8 v. 
vakare, Mildos svet. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. —Valdyba.

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto subatoj, lapkričio 22 (l.f Mil
dos svet.. 3112 S. Halsted St. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga 50c. y pat a 
Pelnas bus skiriamas i 
budavoti Chięagos Lietuvių 
torijos. Kviečia Komitetas.

iu.

užbaigimui
Audi-

Lietuvių Moterų ir Vyrų l 
pinio Kliubo susirinkimas 
sekmadienį, lapkričio 16 d., 2 
po pietų, paprastoj svetainėj.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus daug svarbių reika
lų. Bus taipgi renkami darbinin
kai baliui, kuris įvyks lapkričio 30 
dieni).

įvyks

Juozapai t ienė, 
Nul. rašt.

Lapkričio 16 d., 7:30 vai. vak., 
Raymond Chapel svet. (816 W. 31 
St.) įvyks prakalbos su paveiks-

Visi esate kviečiami atvykti.
—Komitetas.

St. Charles. — Sub., lapkričio 15 
dienų, 7 vai., vak., Lietuvių baž,- 
nytinėje svetainėje, kampas India
na ir I g!it., įvyks prakalbos su 
paveikslais.

2 vai. i)(> pietų toj pat vietoj bus 
lietuvių kalbos paihoka.

—Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Liudviko, Vaclovo ir 

Kazimiero Raubų, iš Lietuvos’ paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselande. 
turiu svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti pas

J USTINA VAIČIŪNIENE 
1037 W. 20 PI

AŠ ROZALIJA TRUSKIENĖ ir 
mano sesuo Michalina pajieškom Bar
boros Truskaites po vyrų Majevskie- 
nes ir jos dukters Rozalijos ir su- 
naus Edvardo, 'l’aipgi pajieškom Ka
zimiero Stulcus, kurio tėvo vardas 
Augustinas ir kuris yra mano moti
nos pussereses sūnūs Turiu svarbų 
reikalu. Jie patys ar kas juos žino 
tegul atsiliepia šiuom adresu:

STELLA ŠALKAUSKAITĖ
11.34 W. 18th St., 2nd fl.

Chicago, 111.

APSIVEDUSIAI

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
x IR MOTERŲ

GROJIKLIŲ pianu bargenas. Gro- 
jiklis pianas su benčiumi ir muzikos 
voleliais, kaina

Turi būt parduotas prieš lapkriti® 16. 
3323 Lincoln Avė. net. Belmont Avė. 

Klauskite Mr. Vitak’s piano.

PzARDAVlNĮUI bučerne ir gro- 
šerne, arba mainysiu ant mažos 
grosernės, senas išdirbtas biz
nis. Gausit bargeną. Kreipkitės: 

3210 Wallace St.

MAN REIKIA mažos 10 arba 20' 
akrų farmos, kur nors mainais į na
mo prapertę Chicagoje. Mano pra- 
pertė radasi geroje vietoje. Ką jus 
turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
17.39 So. Halsted St., Box 593

/—■■■■—............. ..... 11 " --—i
Mes skoliname pinigus . ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ii’ tikras. Be pasivė- 
linimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

MOKYKLOS

NAMAI-ZEME
Reikalaujame keletos gerų, iš

tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaitė, 

i Jus galite atlikti šį darbą la
bai lengvai, be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. La
bai geras pelnas. Puikus paki
limas gyvenine. Geriausia pro
ga išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ii’ likti 
sau ir publikai gerbiamu, nau
dingu ir godo jrrnu žmogum. At
sišaukite greitai nuo 9 vai. iš ry
to iki 1-tnai po pietų. Utarninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite: ‘

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

smulkmenų sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
.3443 So. Auburn Avė.

UŽDIRBKITE PINIGŲ 
Pardavimui groąerne ir 2 augš- 
bų mūrinis namas. Pardavimo 
priežastis, mirtiš.

10700 Langley Avė.

PAIEšKAU gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, tarp 35 ir 45 
metų amžiaus. Taipgi gali turėti 
ir vieną mergaitę. Meldžiu atsi
šaukti tiktai tų, kurios mylit ra
mų ir teisingą gyvenimą. Atsaky- - 
mą duosiu'kiekvienai. Aš esu vai,'a 
kinas 39 metų amžiaus. Daugiau J* 
žinių suteiksiu ypatiškai arba per,

ADAM MARKŪNAS, 
Lietuvių Skyriaus vedėjo 

Room 849
First National Bank Bkig. 

68 W. Monroe St. 
Chicago, III.

* REIKIA DARBININKU
K. V.

1411 S. 191b Avė., Cicero,

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris bar

beno mokykloj su ar be patiri- 
mo. Biznis eina gerai. Nereikia 
daug pinigų.

Atsišaukite: /
216 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas

1 MOTERŲ
REIKIA moterų sortavimui 

popierą. Atsišaukite
■ PEOPLES IRON METAL CO.

Waste Paper Department
.. 5833-5 So. Loomis Blvd.

Phone Wentworth 6754-5

P AJ IEŠKĄ U moteries, kuri galėtų 
pridaboti keturių metų mergaitę man 
einant į darbiu Geras atlyginimas, 
Pageidaujama neištoli, galima maty
ti dieną ir vakarais sekančiu antrašu.

2130 So. Halsted St, 
ant trečių lubų iš užpakalio

JUOų piUBlUlll! CA O U V* k | *1."" lt**

ir garantuojamas už $4. Automobilių1 REIKIA mergaites pagęlbinin- 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- : delicatessen krautuvę, 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 1 ,
džiausią ir geriausia stogų dengimo metų ai daugiau amžiaus, 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos i £048 E. 47th St.
darbininkai samdomi. J. J. Dunne i 
Roofing Co., 3411-12 Ogden Avė., j 
Phone Lawndale 0114. i

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Lino-1 
sybės ąvet.. 1822 \Vabansia avė., 
7:15 v. v. Visi dainininkai yra pra
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes 
turime prisirengti prie veikalo “Pa- V 

Lošimas sn dainomis ,«■_

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

baigtuvės”.
įvyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti. Turinti reikti-‘ 
lų prie choro meldžiami 
ypatiškai antradieniais arba laiš- me, $65. • Tame pačiame name, 4 
kais adresuodami Pirmyn Chorui, kambarių flatas, karštu vandeniu 
1822 Wabansia Avė. šildomas $50. Gražioj apielinkej.

Pirmininkas J. Asęilla. Į 6530 So. Robey St.
 I Tel. Prospect 3926

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš-

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
mašinos geram padėjime., renda $10 
ir jeigu kas nepratęs prie mašinų aš 
pamokinsiu, ateikite nuo 6:30 iki 9:30 
vakare, subatoj nuo 1:30 iki t) v. 
vak., o nedėlioj nuo 7 v. ryto iki 9 
vai. vak. Priežastis — išvažiuoju 
ant fanuos.

3303 So. Auburn Avė.

PARDAVIM UI 7 krėslų barberių 
mokykla. Gera proga uždirbimui 
nuo $75.00 iki $80.00 į savaitę. Pa
tyrimo nereikia, kad vedus šią barbe
rių mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St. 

-------------------------- :—---------------
PARDAVIMUI grosemė ir de- 

likatesėb su 4 gyvenimui kam
bariais, pigi renda, ilgas lysas, 
randasi geroje vietoje.

544 W. 37th St.

PARSIDUODA bučernė ,ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą biznį. Turiu par
duoti į trumpą laikų. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1810 S. Peoria St.

PARDAVIMUI geros veislės 
šunis 2 Hardelle, 1 St. Bernard. 
Tinkami prie biznio ir šiaip na
muose. Gerai išmokyti, Kreipki
tės, 1 lubos

4140 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI Millinery ir 
;Lingerie krautuvė. Labai geras 
pirkinys, smarkiai augančioj ko
lonijoj South gide. Daroma la
bai geras biznis, bet priversta e- 
su« parduot. 2519 W. 63rd St.

REIKALINGA mergina prie Prospect 5071 
namų darbo mažoj šeimynoj be į_________’________________
vaikų. Alga, gyvenimas ir gno- 
lys.

6159 So. Artesian Avė.
Prospect 6674 po 6 vai. vakare.

Tel. Drexel 3232

16

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA Lunch Room 
su visais įrengimais. Apyganla 

‘visokių tautų apgyventa. Parsit 
duoda pigiai — nes turiu greit 
parduoįi. '

728 W. 14th PI.

VYRŲ
kreiptis tu vandeniu_ šildomas gerame padėji-' REIKIA shearrnen į geležies 

atkarpų jardą, tuoj aus.
South Side Paper Stock Co.

5833 So. Throop St.

ČIA YlRA GERAS BARGENAS
BuČemę ir gipsernę, parduo

siu arba mainysiu ant loto ar au
tomobilio. Į \

3500 So. Union Avė.

Teatras ir šokiai. — “O. S. S. ar
ba Sliubinė iškilmė, vieno akto 
farsas, rengia \Vest Pulhnano lie
tuvių pašalninis Kliubas, nedėlioj, 
lapkr. 16 d.. K. Bajorūno svetainėj’, 
120 ir S. Halsted gatvė. Pradžia va
karo 6 vai. Orkestrą J. Pociaus.

Kviečia Komitetas.

PASIRENDAVOJA 
cottage. 
Furnacę šildomas. Prieinama 
da.

Atsišaukite:
5923 S. Robey St.

Phone Divęrscy 1971

(> kalnbarių 
Naujos, mados įtaisymai, 

ren

REIKTA nevedusio vaikino 
dirbti į Dougles Maudynę, nuo
lat darbas.

i Atsišaukite:
,3514-16 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI pigiai mėly
nas pečius, anglims ir gazu kū
renamas; išvažiuoju i kitą mies-

3259 W. 65 St.
• Kampas Spaulding Avė.

BARGENAS
Parsiduoda namas 5211-13 South 

Halsted St. štoras ir 4 fl. steam heat 
kaipa $35000. Del informacijų kreip
kitės pas

WM. GRITfiNAS,
* 3241 S. Halsted St. 2 fl.

Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI lotas ,už $200 pi
nigais nupirksite lotą prie 63 St. 
Randasi biznid vietoje. Paimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėnesį. , Turiu 
parduoti šį mėnesį.

NAUJIENOS,
17.39 So. Halsted St., Box 594

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFII.Z, Manager

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIMAINO

24 flatų Court ^parlamentinis 
bildingas įlydė /Parke, 6 metų se
numo, rendos neša $22,200 į metus; 
Mmtgečiai yra $117,000.00, kaina 
$148^000, cash reikia turėti $20,000, 
arba savininkas priims į mainus 6 
flatų ar mažesnį minui. Del infor
macijų matykit:

J. NAMON,
2118 W. Marųuette Rd., 

{irti Western Avė.
Phone Prospect 8678.

JEIGU TURI $200, NEMOKĖK 
KITAM

Parsiduoda 1 kambarių cottage” 
su ekstra lotu;, priimsiu biznį ar
ba automobilių kaip pirmą įmokė- 
jimą.

RENDOS

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariais, su vėliau
sios mados įrengimais: geraapie- 
linkė; $4000 cash.

GERA PROGA, kurie norite 6 
fialų muro namą pirkti, geroj apie- 
linkėj, arba gal turite ką nors mai 
nyti?

Su reikalais kreipkitės pas: 
A. GRIGAS

3114 S. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4899

INVESTMENTAS
, Savininkas iš priežasties nesvei
katos parduoda 3 flatų mūrinį na
mą, 6—7—17 kamb. Štymu apšildo
mas. 3 mašinų muro garažas. Ren
da $85, $85 ir $90, už garažą $22, 
išviso $282 į mėnesį. Kaina tiktai 
$18500; $5000 arba daugiau 
Randasi geroj vietoj prie pat 
shington Parko.

Matikite Pakalni, 
4421 S. Talman Avė, 

Antras aukštas 
Tel. Lafayette 3475

cash.
\Va-

ANT PARDAVIMO
7 nauji muro Bungalo, po 4 
kam b. kožnas; visi naujos ma
dos Įtaisymai sudėti ir apmokėti, 
kaina $3850; įmokėti tik $650, 
likusius kaip rendą. Ir statome 
namus kaip kas reikalauja, su 
mažu įmokėjitmu.
J. N. ZEVVERT & COMPANY 

4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

PARDAVIMUI Chicago Lavm, 
naujas 8 apt. kampinis namas, mo
derniškas, po 4 kambarius, sun 
parlor ir lotas, įplaukų $6660, kai
na $47,000. Rašvkit savininkui, 

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St., Box 404

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Medinis namas, ant 3 pragyvenimų, 6, 
5 ir 4 kambariai, eleetra, gasas ir 
maudynės. Rendos neša i menes. 
^94.50 Kaina $5,500! $1.500 pnokėti, 
likusius anį lengvo išmokėjimo. Na
mas randasi South Sidėj. Atsišaukite 

69.51 So.. Union Avė. 
Tel. Englewood 81.37 4 * .

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
vėliausios mados visi įtaisymai karš
tu vandeniu apšildomi, maudynės ir 
“šauls” geroje vietoje, gražiai atro
do iš aluko ir iš vidaus galutinai pa- j 
baiktas, geras pirkinis.

6653 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų na
mas po 6 kambarius. Maudynės, 
elektra, ąžuolinės grindis- ir t ri
tmingai.

Kreipkitės:
3220 So. Union Avė. 1 lubos

PARDAVIMUI
10, 2 Datų 
mūriniai nanlai
6 po 4-4 kambarius
Bargenas
Namas atdaras<■
dėl apžiūrėjimo

42 St. ir Talman Avė.
netoli Rockwell St.

GERAS BARGENAS
Geras bargenas norinčiam turė

ti gerą prapertę. Parsiduoda 2 na
mai south sidėj ant vieno loto; prie
kinis namas mūrinis, 3 Datai, 1—5, 
2.—6 kambariu, elektra, maudynė,kambarių, elektra, maudynė, 
steam heat apšildomas; besmentas 
pleisteriuotas ir su 3 ruimais. Už
pakalinis namas medinis, 2—4 kam
bariai, elektra vanos, didelis beis- 
mentas; rendos į mėnesį $245. Na
mai randas netoli Garfield bulva
ro; turi būt parduotas Šią savaitę. 
Savininkas eina į biznį. Atsišaukit 
greitai.

238 W. 51st St., Chicagb 
Tel. Boulevard 3886

PARDAVIMUI 12 apartmen- 
tų namas, North Side, pigiai už 
pinigus, namas pečiais šildomas, 
netoli Lincoln Parko, rendos 
$5000 į metus, morgičius, $25,- 
000. Jei jus veiksite greitai gau
site eąuity už $7,000. šis pa
siūlymas geras iki lapkričio 16.

Tel. Scheldrake 2678

PARDAVIMUI 1 akro lotas ma
ža farma, 4 kambarių namas, dide
lė barnė, vištininkas, yra elektra. 
Taipgi yra karvė, kiaulė, vištų, an
čių, šieno rHimas, anglių, Ford 
sodan, 1922, $3300.

Emil Klccha, 106 Hamlin Avė. 
MtGreenwood, III.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcėl- 
Hng, 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 

State 1887

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

SN0W COLLEGE
M. Johnson , Manager

159 N. ptate St., Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku-

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

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

3106 S. Haląfed St., Chicago, 111.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910
f

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 
mėnesiu. .

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


