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fn S nacnr^iVc Gubernatorius sumuštas Suėmė 400 Vokietijos 
.pdMirauikb balsavimuose nacionalisty

iš Vokietijos
75,300 žmoniy žuvo 

nelaimėse Mirė Marė Damijonaitienė

valdžios?
Bavarijos diktatorius 

uždraudė streikus
Apleido Konstantinopoli

Gubernatorius balsavimuose 
pralaimėjo

Socialistai pasitrauksią iš 
Vokietijos valdžios

Nesutinka su kanclerio Stre- 
seimanno politika ir progra
mų. Nenori nacionalistų vai" 
džioje.

BERLINAS, sp. 2. — šian
die vakare bus laikomas reich
stago posėdis, kuriame, tiki
masi, kancleris Stresemannas 
išdėstys užsienio reikalų padė
tį ir naują valdžios ekonomi
nį programą.

Reichstago rateliuose ma
noma, kad socialistų pasitrau
kimas iš dabartinės koalici
nės ministerijos darosi neiš
vengti nas, kadangi jie prieši
nasi 
jojo 
jau 
tos
nacionalistai butų priimti 
nisterijon.

j imas reiškia, kad diktatorius 
panaudotų prieš darbininkus 
kariuomenę ir atkreiptų kul- 
kasvaidžius kaip tik darbinin
kai sustreikuotų.

Vėliau diktatorius pasišaukė 
laikraščių reporterius ir jiems 
pareiškė, kad kitokio kelio lie
są kaip socialistus ir komunis
tus gaultinai sutriuškinti ir iš
vyti * iš Vokietijos, kitaip Vo
kietija niekad 
Sutriuškinimui 
reikia griebtis

Uždraudė
rJiktatojrius

dekretą, kuriuo uždraudžiama 
darbininkams streikuoti ir 
sitreiikicriams prigrumojama 
kalėjimo bausmėmis. Už terorą 
ir sabotažą gi bus baudžiama 
ilgu4 kalėjimu ir neapmbežiuo- 
tomis piniginėmis bausmėmis. 
Už statimą gi gyvasties pavo-

neatsigaUsianti.
gi socialistų 

visų spėkų.
stijeikuoti,
vakar išleido

niekuriems kanclerio nau- 
programo punktams, taip- 
pasiulymUi, kuri renis ki-1 jun ir išdavystę naująjai val- 
partijos, kad Vokietijos ’ 7 i X 

mi-

Bavarijos diktatorius gru 
moja socialistams

džiai (diktatūrai) bus baudžia
ma mirtimi.

Kahr sako, kad monarchi
jos dabar nebus paskelbta, bet 
prie jos einama ir ji įvyks sa
vai ini kada tam ateis laikas.

Panaudosiąs kariuomenę, jei 
jii paskelbsią generalinį 
streiką. Streikuoti liko 
drausta ir streikieriai 
baudžiami kalėjimu.

už-
bus

Talkininku okupacija Kon 
stantinopoly užsibaigė

I Bet balsavimų teisiotumo nepri
pažįsta. Penkiuose pavietuo
se balsavimą nebuvo; kitur 

I juos vedė klaniečią šalininkai.
I II JI I I T

TULSA, Okla., sp. 2. — R. R. 
I Stevens, galva gubernatoriaus 
Walton civilinių spėkų, pareiškė, 

( kad šiandieninius specialinius 
balsavimus laimėjo ku klux kla- 
niečiai. Jis prisipažįsta, kad gu- 

I bernatorius liko sumuštas bal- 
I savimuose, bet sako, kad tie rin
kimai buvo atlikti neteisingai, 
kad buvo vartojama suktybės. 
Balsavimo vietos buvusios kont
rolėje šerifų mušeikų, kurie ką 

(norėjo, tą ir darė ir todėl nebu- 
Įvo galimybės prižiūrėti rinkimų 
[ teisingumą. Delei klaniečių gin- 
| kluoto įsimaišymo nebuvo gali- 
| mybės kontroliuoti baliotus ir 
Į jie galėjo sumesti tiek baliotų, 
I kiek tik jiems buvo reikalinga, 
| nežiūrint balsavusių žmonių 
[ skaičiaus. »■

Balsavimas įvyko visoje val
stijoje, išėmus penkis pavietus- 

I Keturiuose pavietuose šerifai 
prisilaikė gubernatoriaus pa- 
tvarkimo ir balsavimų neprilei
do, o penktame paviete balsavi
mai negalėjo įvykti delei što- 
kos baliotų, kurių pašalintoji 
rinkimų komisija nespėjo at
spausdinti užtektiname skai
čiuje.

Kad dar labiau nuveikus gu
bernatorių, šerifai ir vietų poli
cija pradėjo areštuoti guberna
toriaus civilines spėkas. Bet tai 
daroma tik ten, kur tos spėkos 
yra mažos ir negali • padaryti 
rimtesnio pasipriešinimo klanie- 
čių ginkluotoms spėkoms.

Gubernatorius išleido pareiš
kimą, kuriame jis sako, kad jis 
nepripažįsta šiandieninių balsa
vimų teistumo. Jis taipjau 
nenori pasilikti gubernatorium 
tų žmonių, kurie nori taip pa
pildyti konstituciją, kad ku klux 
klaniečiai nariai legislaturos ga
lėtų jį apkaltinti ir leisti kinie
čiams siausti kiek tik jiems tin
ka. Tečiaus visą tą klausimą 
jis sutinka pavesti teisingiems ir 
teisėtiems balsavimams.

Nacionalistų sukilimas Kuest- 
rine numalšintas. 

t

KUESTRJN, sp. 2. — Nacio
nalistai sukilėliai, skaičiuje 
400 žmonių, kurie vakar ban
dė štujinu paimti citadelę, 
kur stovi reichsivehras, liko 
suimti ir pasodinti į kalėjimą. 
Sukilėlių baudimas paliuosuo- 
ti pirmiau suimtus jų draugus 
liko atmuštas. Vienas sukilė
lių liko užmuštas ir keli su
žeisti, kuomet iš kareivių pu
sės jokių nuostolių nebuvo.

Pa geibi n i aji karefivjiai sugrį1- 
žo į savo barakus. Didžiuma 
sukilėlių yra nariai pagarsė
jusios Ehrhardto brigados, kU- 
ri siautė Pabaltijos šalyse, 
taipjau kitų nacionalistų Or
ganizacijų. Jie buvo vadovau
jami pasitraukusio armijos 
oficieriaus maj. Buchrueker.

Šiandie vakariop įvyks reich
stago posėdis, kuriame kanc
leris Streseimannajs vįe|klausiia 
laikys prakalbą, išdėstydamas 
užsienio reikauls ir naują val
džios ekonominę programą.

Vokietijoje įvesta cenzūra
Negaunama žinių, kurios ro

dytų tikrąją padėtį Vokieti
joje.

LONDONAS, sp. 2. — įsi
vyravus nuomonei, kad Vokie
tijoje dalykai eina vis blogyn 
ir- blogyn, tapo įvesta cenzūra, 
kuri liečia netik į užsienį’ iš
siunčiamas žinias, bet taipjau 
ir Vokietijos Ja ik raiščius. De
lei cenzūros veikimo, Šiandie
ninės žinios iš Berlino nerodo 
jokių rūstesnių įvykių.

Daugiausia domės kreipia
ma į Bavariją, kur pamaži, bet 

mrie 
Bet 

labai

neatlajidžiai žengiama 
atsteigimo monarchijos, 
ir apie Bavarijos padėtį 
mažai žinių gauta.

Miestas sudegė

Dabar patys turkai valdys 
vo sostinę.

sa- Jieško.lzraelity karaliaus
MUNIGHAS, sp. 2. — Kon

ferencijoje tarp Bavarijos dik
tatoriaus Kahr ir Bavarijos 
socialistų vadovų, socialistai 
pareiškė, kad jie paskelbs ge
neralinį streiką, jei jų laikraš
čiams nebus suteikta spaudos 
laisvė ir nebus leidžiama lai
kyti socialistų susirinkimus. Į 
tai diktatorius atsakė, kad jis 
yra pilneii prisirengęs strdiką 
sutriuškinti visomis jam priei
namomis priemonėmis, jei 
streikas kiltų. Tas prigrumo-

Darbų Netrokšta
SVEIKAM tvirtam Tyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad dfcrbo 
neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant *

KONSTANTINOPOLIS, 
o.— šiandie vidurdieny forma
liniai užsibaigė talkininkų 
okupacija Konstantinopoly. 
Per kelias savaites transpor
tai evakavo kareivius ir karo 
medžiagas, o ir kariniai lai
vai vienas paskui kitą išplauk
davo, taip kad šiandie nieko 
daugiau nebebuvo, kaip trum
pa militarine ceremonija, kuri 
tęsėsi apie pusę valandos lai
ko. t

Apsimainius atsisveikini* i 
inais su talkininkų komisio-i 
nieriais ir Turkijos valdiniu 
kų, talkininkų komanduoto- 
jai saliutavo Turkijos vėlia
vai, paskui susėdo į savo val
tis ir nuplaukė į karinius lai
vus.

Už trijų valandų po to talki’ 
ninku 
ikarą 
uosto, 
kams.

kariniai laivai pakėlė 
ir pamaži išplaukė iš 
palikdami Turkiją tur-

ST. JOSEPH, Mich, sp. 2.— 
Paėjus gandams, kad ilgaplau
kių “izraelitų” Dovydo Namų 
“karalius” Benjamin PurneJII, 
kuris pasižymėjo dideliu tvir- 
kavifmu su savo “nemirštan
čiomis” Shiloh rūmų “nekal
tomis” mergaitėmis, randasi 

kur nors arti tų “izraelitų” 
kolonijos ties Benton Harbor, 
šerifas vėl suskato to “kara
liaus” jieškoti, kad jį atida
vus į ' teismą už užpuldinėji
mą ant jaunų mergaičių.

Tuo tikslu šerifas su dide
liu buijiu pa'gdlbiiiinkų pasta
romis dienomis padarė jau 
antrą puolimą ant kolonijos. 
Pirmiausia (Purnefl jieškota 
Shiloh rumitose, o antru kar
tu išjieškota visus paslaptinius 
urvus, prirengtus Purnell pa- 
bėgimuiį, bet paties Puriidll 
niekur nerado. .

SOFIJA, sp. 2. — Vraža 
miestas, 40 m. nuo Sofijos, 
turintis 50,000 gyventojų, su
degė pereitą naktį. Gaisras 
prasidėjo nuo tnįesuprantainois 
eksplozijos, kurią priskaito- 
ma komunistams. Siautė di
delis vėjas ir nežiūrint visų 
pastangų, ugnies negalima bu
vo sustabdyti ir ji sunaikino 
netik visą tikrąjį miestą, bet 
ir niekurrus priemiesčius.

Per keletą dienų streikie- 
riai neparašė j laikraščius apie 
streiko bėgį ir streiklaužius 
dirbančius Shane kompanijai, 

325 • W. Madison St. Delei to 
buvo pasklydę kalbų, daugiau
siai tarpe tos skebšapės lietu
viškų boselių ir jųjų lietuviš
kų skebų. Jie buvo pradėję 
tvirtinti, kad buk streikas jau 
esąs užbaigtas ir nesą nė vie
no streikierio, nes, matot, ir 
“Naujienos” nustojusios rašiu
sios apie streikų. Iš to džiaugs
mo vienas tos skebšapės ilgas 
boselis su keletu skebų atvy
kęs automobiliu4 ant Bridge- 
porto pereitą nedėldienį ir 
pradėjęs smuklėse kaušti, gir
damasis: “Ką mes vyrai, ke
rbiamo, unija musų įveikti ne
gali, tik mes turime laikytis 
vienybės. štai aš pragėriau 
$20 ir da šaunu ant viso sa
ldino dešimkę. Gerkime, vy
rai, aš nenoriu, kad jus man 
funditumėte dabar, nes aš tu
riu* daugiau dolerių negu jus.” 
Nors boselis mėtė pinigus, bet 
ir vienas skebas paraudusiu 
nuo munšaino veidu ir tas dar 
ištrauką dešimkęi ir prašė, 
kad boselis jojo neišfajeruotų 
iš skebšapės ir prisižadėjo jam 
padėti streikierius gaudyti, jei
gu busiąs reikalas.

Saliune, prie munšaino, bo* 
sėliai ir skebai, tiesa, pasirodė 
labai narsus. B’et jeigu4 butų 
pasirodęs nors vienas streikie- 
ris, tai tie patys skebai, užmir
šę savo narsumą, tuoj aus bu
tų sprukę prie policisto ir bu
tų rodę jam injunetioną, kurį 
kiekvienas skobų nešiojasi ki- 
šeniuje ir butų maldavę to po
licisto apginti juos nuo strei
kierio. Žvilbliai irgi laikosi 
vienybės iki nepamato vana
go. Ir ta skebų vienybė grius 
trumpu4 laiku. Be reikalo jie 
daro ir apvaikščiojimus. f

Streikas tęsiasi, kaip kad 
jis tęsėsi per visą dvyliką sa
vaičių. Streikieriai sako, kad 
ponas Shane negaji užtikrinti 
rytojaus ir kas laukia skebų. 
Skebai, o ypač lietuviai, sako 
streikieriai, tegul neužmiršta 
kiek jie nusideda darbininkų 
klesai dirbdami
Iteis tokik diena, kad jie tu
rės jieškotis darbo kitur. Ta
da paguodos ir užtarimo jie 
neras niekur ir į jokią darbi
ninkų organizaciją nebus pri
imti, * nes jie skebavo Shane 
kompanijai, kur 180 rubsiuvių 
vaikščioja , gatvėmis , o jie 
drįso traukti iš jų burnos 
duonos kąsnį. Skebšapėje dir
ba daug tokių moterų, kurios 
taikos laiku visai nenori dirb
ti. Rubsiuviai ir jas gana ge
rai žino, o ir jų kaimynai, su 
panieka žiūrės į tokias skebes.

Pereitą penktadienį South 
Chicagos teisme turėjo įvykti 
nagrinėjimas 'bylos streiklau

žio Andriaus Survilos su strei- 
kiere škutiene, kam ši jį su
mušus už skebavimą. Advoka
tams pasitarus, nagrinėjimas 
bylos liko atidėtas, iki spalio 
19 d. Tai jau antras atidėji
mas. Tokiu budu streiklaužis 
neką nepešęs vienas - kiūtino 
namo, nes draugų jis neturėjo 
’okių ir buvo pats 
nat, su streiklaužiu 
nenori draugauti ir eiti 
mą kartu su juomi.

Taipjau tas skebų
‘Telegramas” vis neiškenčia 

’iaip yla nelindęs iŠ maišo. 
Streikieriai sako, kad jis tur
būt prieš galą taip spardomu

—Toks kaip kriaučių*.

Tiek žmonių žuvo Jungt. Val
stijose nelaimėj į vienus 
metus.

Mirė pereitą naktį po ilgos ir 
sunkios ligos.

už skebus.

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Du žmonės nusižudė.
Piratai užpuolė laivą

Rusija pagerbsianti
Amerikos interesus

LONDONAS, sp. 2.— Mask
vos žioja sako, kad karo mi- 
nisteris Leonas Trockis atsa
kydamas į kląutsimą pasakęs:

“Kol Amerikoje gyvuoja pri 
vatinė nuosavybė, amerikiečių 
interesai Rusijoje bus pagerb
ti ir visi padarytieji kontrak
tai sovietų bus sąžiningai iš
pildyti. Kliokis veikimas butų 
saužudystč’'.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 2 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dūle 
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 

t D AR IŠNINKU”, susiranda go
resnių darbų. Ir tai moterfs ant 
lygios su vyrais.

CHTCAGO.— Užpereitą nak
tį žibinamuoju gasu nusižu
dė du žmonės, vienas 80 m., o 
kitas 27 m. amžiaus. Jais yra 
James Jordon, 6943 S. Peoria 
St. ir Edson Simpson, 6 W. 
Ontario St.

NEW YORK, sp. 2. — Ge
rai apsiginklavę piratai nedi

dele valtimi priplaukė prie ta- 
vorinio laivo Bridgetown, nu
veikė laivo įgulą ir užėmė lai
vą, išsprogdino saugiąją 

ir pasiėmę $11,000 vertas 
so ir platino pabėgo.

auk-

v

n ........ $4.5n
«ą........ $1.40
..... .......... $5.00
............... $17.7/

Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 markių . 
Finų lOt) markių 
Franoijos 100 frankų
Italijos 100 lirų ........   $4.5r
Lietuvos 100 Litų...................... $1(MK
Lenkų 100,000 markių..................80
Norvegijos 100 kronų _____ ... $10.84
Olandų 100 kronų ................  $39.3C
Šveicarų 100 krortį ......... . ......$17.80
Švedijos 100 kronų ................  $26.0?
Vokietijos 10,000,000 markių

vienas, 
niekas 
į teis-

lapas

BUFFALO, N. Y., sp. 2. — 
Saugumo kongrese apskaityta, 
kad 1922 m. Jungt. Valstijose 
įvairiose nelaimėse žuvo apie 
75,300 žmonių, arba beveik 
2,000 žmonių daugiau, negu 
metai prieš tai. Abelnai per 
pastaruosius 12 metų skaičius 
žuvusių nelaimėse niekad ne
buvo mažesnis kaip 70,000 
žmonių į metus.

Kongreso komitetas apskai
to, kad kasdie nelaimėse pe
reitais metais žuvo po 206 
žmones. Iš jų 38 žuvo nuo au
tomobilių. Po to sekė nupuoli
mai — 36 žmonės į dieną; pri
gėrė gi po 19 ir sudegė po 16 
žmonių į dieną. Abelnai, auto
mobiliai užmušė daugiau žmo
nių, negu kad jų žuvo kitose 
nelaimėse. Per visus pereitus 
metus automobVliaii užmušę 
14,000 žmonių. 109 miestuose 
ant 10,000 automobilių pripuo
lė daugiau kaip 11 mirčių, ar
ba 
nų

virš 12 mirčių ant kiekvic- 
100,000 gyventojų.

DUSSELDORF, sp. 2. — 
Šio miesto apsaugos policija, 
kurią kaltinama kaipo atsa- 
komingą už pereito septinta- 
dienio riaušes, kuriose virš 
desetko žmonių liko užmušta 
ir apie 200 sužeista, liko pa
šalinta iš vietos. Ją pašalino 
okupantai. Tvarką mieste pa
laiko franeuzų kareiviai, kurie 
eis policijos pareigas iki ne
bus suorganizuota nauja poli
cija po franeuzų priežiūra.

Pašto sutartis su Amerika.

Rugpiučio 29 d- Ministerių 
Kabinetas patvirtino padarytą 
Susisiekimo ministerijos su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pašto žinyba sutartį dėl pinigų 
siuntinėjimo pašto perlaidomis 
tarp tų dviejų valstybių, ši su
tartis netrukus bus įgyvendin
ta. i

nak- 
gcrai 
Marė

46

CHICAGO/ — Perteitą 
tį, kaip 1 vai., pasimirė 
chicagiečiams. pažįstama 
Vosiliutė-Damijonaitienė,
metų amžiaus, žmona žinomo 
lietuvių darbuotojo ir buvusio 
SLA. prezidento M. J. Dami
jonaičio.

Mirė ji savo namuose 6725 
Stony Island Avė., po labai il
gos ir kartu4 labai sunkios li
gos. Kiek laiko atgal, jai be
sergant, buvo patikusi didele 
nelaimė ir patį M. J. Damijo
naitį. Nelaimingame atsitiki
me jis išsilaužė koją ir delei 
to ilgą laiką gulėjo ligoninėje, 
o ir dabar jis vos pavaigšto. 
Dirbdami visuomenes labui 
turtų nesukrove ir todėl p. p. 
Damijonaičiams pastaruoju lai
ku teko didelį vargą kęsti.

Veliones laidotuvės bus atei
nantį ketvirtadienį. Palaidota 
bus ant Tautiškų kapinių. Lai
dotuvėmis rūpinsis graborius 
Mažeika.

KLERIKALŲ “LAISVĖ” 
SUSTOJO ĖJUS.

“Laisvės’' Redakcija ir Admi
nistracija praneša, kad ne dėl 
jos priežasties laikraščio “Lais
vės” leidimas kuriam laikui su
stabdomas. Prenumeratoriams 
Užsimokėjusiems iki pabaigai 
metų prenumeratos likučiai bu
sią grąžinti. Tas reiškia, kad 
“Laisvė” užsidarė.

Jeigu “Krašto Balsas” galėjo 
skųstis apdedamomis nepakelia
momis administralyvinėmis pa
baudomis, tai “Laisvė” tuo žvil
gsniu buvo 'laiminga, turėdama 
krikščionių resursus. Ir vis tik 
neįstengė vienintelio savo dien
raščio palaikyti....

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:48 v., leidžiasi 
5:3(> v. Mėnuo teka 10:32 v. v.

i

SIŲSKIT PER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsii? 
taip pataria: Lietuvos bankai1

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicagolll.
«WHIMĮI>I
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M Trečiadienis, Spalis 3, 1923

Kas Dedas Lietuvoj
Stebuklinga daktare
Anykščiai. Anykščių apylin

kėje apsigyveno ^stebuklinga 
daktąrč”, atvykusi iš Petro
grado. Jau puse metų kaip 
nickeno nekliudoma ji laisvai 
praktikuoja su didžiausiu pa
sisekimu. Važinėja ji ir pas 
gimdančiai, daro aukšerines 
operacijas, tik po tokių ora
cijų žmones šaukiasi pagelbos 
pas tikras nestebuklingus dak
tarus—bet dažnai jau esti per

Triaukiama atsakomybėn 
“Liet, žinių” redaktorė.

“Lietuvos Žinių” redaktorė 
p. F. Bortktevičienė traukiama 
atsakomybėn dėl išspausdini
mo savo dienrašty straipsnelio 
“Šančiai”, kuriame vyriausybė 
įžiūrėjus “kurstymą visuome
nes nepasitikėti milicijos dar
buote”.

Ligonį sutikus ta daktare 
bučiuoja jj, neapžiuvedama li
gonio “įspėja” ligą. Vaistus 
duoda pati, į aptiekę receptų 
nerašo (inaž ir rašyti nemo
ka), buk aptiekoje “gerų vais- 

eigu vaistai lie
ji pataria duoti 

biedniems arba 
mišias. Pasakoja, 
praturtėjo rinkda- 

i žoles 
nuvargęs įdžiovin- 

surius gautus nuo pa-

Valstybinės dramote ankstas 
St. Pilka šiomis dienomis su
grįžo Kaunan iš Vokietijos. 
Lankėsi Berlyne, Mil/nchene, 
Drezdene ir kituose didesniuo
se vokiečių miestuose studijuo
damas scenos mbną. (L-va)

Lengva Permainyti
MALEVOTOS KOMBINACIJOS DURIS

Dyejos durjs vienose
Už kainą vienų durų

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optom^trist,

' 3639 W. RobseveU Rd., 
Phone Crawford 3140

—   ..rnunr.- \

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI-k 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J. 
FZ ^S. TAS JUMS BUS į 

! ANT NAUDOS. ?

S. L FABIONfiS CB,

tų” nėsa.
•gelbsti, tai

užpirkti šv. 
kad piemuo 
mas daktarei 

•“daktarės” 
damas 
cijentų, o šeimininkas, pas ku
ri gyvena “stebuklinga dakta- 
ė”, dejuoja, kad pritruks 
naikų žiemai, nes visas sukū
rens beverdant “Ijėkarstvas”. 
Žmonių visuomet ’ pilna, atva
žiuoja iš už kelių dešimtų ki
lometrų; apylinkes gydytojai 
(Anykščių ir Utenos) skun
džiasi kad praktika sumažėju
si. Tarpe žmonių skleidžia
mos reklamos: buk Petrogra- 

profesbriai nete- 
kreipesi prie ko- 

užgintų gydyti 
daktare#”. Ko

mis t ratavę” ir

dc gydytojai

vyras

Vandens kelių sutartis 
su Vokietija.

Susisiekimo Ministerija mano 
padaryti su Vokietija sutartį 
bendram vidaus vandens keliais 
naudojimuisi. Tam tikslui š. m. 
rugsėjo 6 d. komandiruota Til
žėn Plentų ir Vandens kelių di- 
rektoris inž. VI. Skardinskas ir 
Vandens kelių inspektorius inž. 
Kurganavičius.

Lietuvos konsulatas Petro
grade likviduojamas.

Užsienių Reikalų Ministerijos 
administraci j os departamentas 
praneša, kad Lietuvos konsula
tas Petrograde nuo šio mėn. 15 
d. baigia savo veikimą. Visais 
konsulatą liečiančiais reikalais 
reikia kreiptis į Lietuvos atsto
vybę Maskvoje.

Katalikų Blaivybės Draugijai 
pavyko iš valstybės lėšų gauti 
50,000 litų. 50,000 dar liko ne
paimta. (L. ž.)

misarams ta 
j inga, n es “s 
bažna”, 
nbtik iš 
Rusijos.

misarų, kad
“stebuklingai
nrisarai du syk

išieškoję auksu, bet
itc, kad ir ko- 
gydytoja pavo- 
buklinga ir na

tai! ir liepę išvažiiroti 
Petrogrado bet net iš

Menas ir kūryba
Valstybine Drama.

Saisras Šančiuose Kau
no priemiestyje.

Antradienį, rugsėjo 11 d., 
pietų metu Kauno priemiesty 
Šančiuose, arti šokolado fab
riko “Tilkos” ir šinidto me
chaninių dirbtuvių iškilo gais
ras. Pučiant Smarkiąm vėjui 

trumpu laiku supleškėjo ketu
ri darbininkų gyvenami me
diniai nameliai, ir dėlto kelio-

Rugsėjo mėn. 8 ir 9 d. Aukšt- 
Panemunėj Mokomosios Patarė
jos salėj įvyko pirmieji du šį 
sezoną Vals. Dramos spektak
liai, būtent, šeštadienį, komedi
ja “Potašas ir Perlamutras” ir 
sekmadienį Putino Drama “Val
dovo sūnūs”. Abu spektakliu su
traukė pilną nemažą salę publi-

Pranešimas

kos, kurios trečdalis btiVO A. P* 
nemunės jaunimas, kiti — vie
tinių dalių kariai. Prieš pirmą
jį spektaklį pradedant V. Dra
mos Direktorius L. Gira pasakė 
atatinkamą trumpą prakalbą po 
kurios artilerijos orkestras pa
grojo Tautos Himną. Publika 
abieju spektakliu žiurėjo pavyz
dingu domumu ir artistus lydėjo 
iš scenos karštais plojimais. Tu
rėjusi eiti trečiadienį ten pat 
“Klasta ir meilė” — dėl techni
kos kliūčių negalėjo eiti.

Valst. Dramos gastroles.
Galutinai nustatytas šitokis 

pirmųjų rudens gastrolių tvar
karaštis. Pirmiausia Valstybinė
Drama gastroliuoja Panevėžy1 
trimis spektakliais: rugsėjo 15 
d. (šeštadienį) “Valdovo surius”, 
rūgs. 16 d. “Potašas ir Peria-i 
mutras”, rūgs. 17 d. “Glušas”. 
Šiauliuose: rūgs. 18 d. (antradie
nį) “Valdovo sūnūs?, rūgs. 19 d. 
“Potašas ir Perlamutras”. Ma
žeikiuose Vals. Drama stato 
“Klasta ir meilė” ketvirtadienį, 
rugsėjo m. 20 d. Biržuose Valst. 
Drama mano vaidinti: rūgs. 22 
d. (šeštadienį) “Klasta ir mei
lė”, rūgs. 23 d. “Valdovo sūnų” 
ir rugsėjo m. 24 d. “Glušą”.

Panevėžy spektakliai eis Mon- 
tvilo teatre, Šiauliuose — “Fan
tazijos” teatre. (L. ž.)

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Are., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Ave^ 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame j»agal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meile Dievo ir artymo.

BALTIMORIECIŲ DOMAI!

NO. D-38 
ŽIEMINĖS IR VASARINĖS DURYS 
Sykį jos įdėtos į vietą stovi ten visados.
Del 

durų 
mieros 

2- 8 x 
2- 8 
2-10 
2-10
2- 10
3- 0 x 
3- 0 x

X
X

6-
7-
6-
6- 10
7- 0
6- 8
7- 0

6.........

8

Miera 
kombinacijos 

durų 
2- 8 ¥2 
2- 8V2 
2-10^ 
2-10 y2
2- 10 ¥2
3- oy2 
3- oy2

X
X

9 y3 
D/2 
91/2

6- 11 y2
7- iy2
6- 9’/2
7- iy2

6-
7-
6-

Visi kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų”, dabar ga
lite gauti kas dieną,
K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ 

101 South Frimont Avė. 
BALTIMORE, MD.

Padarytos iš 
baltos pine, 
1¥j colio sto
rumo. Styliai 
pilnų 4 colių 
platumo. Au
dros sekcijos 
glazed (stik
las sudėtas su 
medžio rome
liais) Dvylik
tos rųšies juo
dos vielos sie
telių ‘sekcijoj. 
Uždėta viena 
eile pilko da
žo. Atidary
mais iš vidaus 
yra pridėta 
atimamos sek
cijos 43% co
lių storumo.

Kaina 
kiekvienų 
su stiklais 
....$7.50 
... 7.95 
.... 7.75 
... 8.00 
.... 8.50 
.... 8.75 
.... 8.95X

Speciali pastaba: Prie kiekvienų durų yra patentuoti uždarymai. 
Audros sekcija gali būti lengvai nuimama, o sietelių sekcija gali būt 
įdėta be išėjimo lauk iš tarpdurio. Mes parduodamo speciali kietmedį 
dėl pakabinimo durų. Kuomet ateisite paprašykite parodyti. Mes 
Rekomenduojame ištyliu No. D-33 dėl užpakalinių porčių ir šoninių 
durų. f; •
Mos parduodame visokį medžio rųaterijolą, pentą ir hanhvate. Paši- 
Inatykif su mumis kol jus pirksit© budavojimo ipaterijolą.

DOUGLAS PRODUCTS CO.
“Geresnės lentos ir medžio išdirbystė pigiau” 

2510-16 Archer Avenue, Phone Victory 6545 
Neoli South Halsted Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

„..................

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGČ, ILL.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTLSTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

DR. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS 

4193 Archer A ve. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj «9 iki 12 
Telefonas L'afayette 6061

DR. M. T. SHERMAN 
GYDYTOJAS iv CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912

R«ffldencijoa Tel. BrunHwick 4887 
Ofiso Tel. Brunsvvick 7692

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be opęfacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukce Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydali staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų bo 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30Jki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, Iii.

S Nedėliomis 9 iki 12.

Res. Phone Republic 7812
Ros. 6117 So. Talman Avė.
Valandos: 9 Ą. M. iki 12 *

DR.‘ FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

809 W. 351h SI.,
Tel. Botllevard 0611 KP 

PADAROM PIRKIMO 13 PAR- I
DAVIMO RAŠTUS. *

Pasekmingai siunčiam [Smigus ir | 
Parduodam Laivaterrieso s

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki *8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminka 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

" iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.
J

Tel. Dearhorn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Bark 8395

lika darbininkų šeimynų liko
si be pastogės.

SudegusiiAise nameliuose gy
veno Gelžkelio dirbtuvių, 
šinidto dirbtuvių ir kiti dar
bininkai, kurie dabar atsidūrė 
sunkioje padėtyje, nes dėl 
gaisro staigumo kaikurie jų 
nespėjo išnešti ne tik savo 
baldų, bet ir drabužių; kitų 
sudegė kiaulės ir k.

Del stokos butų Kattfne dar
bininkai ir žemesnieji valsty
bės tarnautojai jau ir taip ne
beturi kur gyvent, o dabar vėl 
netekus keturių namų Šančių 
biedn uo menei yra skaudus 
smūgis.

Gaisro tikroji priežastis kol
bas neišaiškinta, bet ugnis vei
kiausiai bus išėjusi per kami
nų kūrenant pečių, nes visų- 
pirmiausiai pradėjo degti sto
gas arti kamino.

—Lietuvos darbininkas.

Paskutini Karta Cnicagfoj
DAINUOS SAVO
KONCERTE

Kaunas
Kėdainiuose. Rugsėjo 9 trau

kinys suvažinėjo du valdininku, 
keliavusiu šilavon į atlaidus.

- -i .4- -r:

šiuomi pranešu visiems lietuviams, 
kachaš užėmiau S. A. Aleknos drapa
nų siuvimo vietą. Todėl šiūomi mel
džiu visus buvujrius ir naujus kostu- 
merius atsilankyti. Aš darau drapa
nas ant. užsakymo ne vien vyriškus, 
bet ir moteriškas. Priimu valymo ir 
dažymo darbą kaip ir pirmiaus. Už
tikrinu greitą ir teisingą patarnavimą.

Su pagarba,

Vincent Briedis,
911 W. 33rd St., Chicago, IU.

Juozas Babravičius
Musę puikiausias dainininkas

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riams visoje Amerikoje, šiuomd pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Josi Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumąs ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

Pelnyčio j, Spalio 5 d.
1 . TJT 11 Michigan bulvarasrcnes tra llail tarp Jackson ir Adams

Juozo Babravičiaus koncertai, jo žavšjantis dainavimas, 
yra tikros tyros augštos dailės iškilminga šventė. Čia 
visus savo asmeišktis reikalus užmiršę, galime suteikti 
sau ir savo mylimiems tikro nepaprasto smagumo. Eiki- 
me-gi visi į šį JUOZO BABRAVIČIAUS koncertą, kurs 
yra jo atsisveikinimo koncertu su Chicagiečiais.

IŠGIRSKIME JI DAR SYKĮ!

Dr. Amcle Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted S’t., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, p^gal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Ostebpat- 
hyc, Masagc, Electric.
Valandos: panedely. seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
delioj nuo 9 vai. ryto’ iki 12 vai. 
dieną.

V. W. RUTKAUSKAS 
n Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tu chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. BASISTA,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

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

S. W. BANES, Advokatas'
Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroc Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: G Iki 9 vai. 
............- - - - - *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearhorn SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
V.ĮI.I— I ,, , I ,,, i >

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI l

Olselio kaina tiėslai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & IIEATINO 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted Sž. 
Telephone Haymarket 1018

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
✓

singtoniečiains artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.

Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau- 
, jienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kęnsington.

Tel. LafayeUe 4223
' PluiųMng, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Ytiška

3223 W. 38th St.; Chicago, III. 
- - - ■ ■■■>

LIEPOS
DRABUŽIU
PATUSTINIMO , 
IŠPARDAVIMAS 1

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jusu 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl IĮ 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ............................  $18-)
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $3*.uU .
$35.00. Dabar .........................   $25.0®
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 b 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2CS.5O ir 
$27.50. Dabar .... ......... -..........  $13^6
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augšMau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.54’ ir 
augščlau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo RalstaJ 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ B ir t 
Sukatomis nuo 8 ryto br, 'O -kcc* 
Nedeliomig nuo 8 ryto liį v
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■ • ŪSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Valgis ir sveikata bulves su cukrum.
Kuomet bulvės bus pakepę 

kokius 20 minutų, padėk aplink
Nors šiuo laaKvi krautuvėse 

dar pilna visokių vaisių ip dar
žovių, bet greitai jų rųšis su
mažės ir pabrangs ant tiek, kad 
vidutiniškai pasiturinti šeimyna 
vargiai įstengs nusipirkti tiek 
vaisių, kiek jai reikalinga.

Bet gera ir sumani šeipiinin- 
kė turi nenusiminti.

Vienus žalius vaisius galima 
pamainyti kitais, žalių daržovių 
vietoje galima vartoti džiovin-

Vietoj uogų, slyvų, 
buzų galima vaitoti

rių šerdįs yra išimtos ir kurie
ir nuplauti, bet nenulupti.

Kepk iki mėsa, bulvės ir obuo
liai bus gerai iškepę, nuolat ap- 
laistydama. *

Padek mėsą į didelių, pailgą 
torielių ir apdėk aplinkui bulves 
ir obuolius ir padėk ant stalo. 
Iš nuvarvėjusių riebalų, kurie 
yra likę blėtoje, padaryk daža- 
lo. Jeigu per riebus, tai nuimk 
dalį riebumų- Patirštink dažalą 
su miltais.mclonų,1 

džiovin
tas slyvas, aprikosus, daktylius, 
razinkas, grušias ir obuolius.

Visus šitus vaisius reikia pir
miausia iš vakaro įmirkyti į van
denį, o paskui šitame pačiame 
vandenyje virti. Virti reikia be 
cukraus ir ant mažos ugnies-

Jokiu budu nereikia skubin- 
ties — ir virti taip, kaip, kad 
priprasta pas mus virti bulves, 
bet išlengva ir neskubiai. Kuo 
ilginus virsi, tuo skanesnis bus 
vaisius, tuo daugiau naudos ji
sai atneš tam, kas jį valgįs. Vie
na skaniausių ir geriausių vai- 

jsjų yra kepti obuoliai. Obuolius 
galima virti ir kepti.> Niekuo
met nereikia obuolius NULUPTI. 
Obuolių žievės yra daugiau mai
stingos negu pats obuolys.

Saldinti reikia tik tuomet kaip 
vaisiai bus visai išvirę, bet jokiu 
budu ne aukščiau. Galima dėl 

truputį cinamono

Mėsa su daržovėmis
Sukapok bile kokios atlieka

mos šaltos mėsos ir lygiai tiek 
pat šaltų virintų bulvių.

Sukapok 2 arba 3 svogūnus 
ir sumaišvk su bulvėmis ir mė
sa, įdedant druskos ir pipirų pa
gal skonies. Sudėk į blėtą ir už
dėk ant viršaus keletą plonų 
šmotelių lašinių.

Kepk pečiuje iki viršus parus. 
Vieton svogūnų galima vartoti 
morkvas. Įdėti galima tiek pat 
morkvų kiek bulvių. Morkvos 
yra labai sveikos vaikams.

“Butter beans” ir suris

daržoves lengvai 
burokais, kopus- 

“lima beans”

skonies įdėti 
arba vanilios.

Vasari nias 
pamai narnos
tais, morkvom, 
(baltom didelėm pupom), žir- 
niaię, ir tomis daržovėmis kokias 
pasirodo kartas nuo karto iš Ca- 
li foru i jos.

Daržovės yra. dnugr daugiau 
maistingos, negu mėsa. Mėsa 
yra ir turėtų būti tik priedu, 
nors daugeliui žmonių mėsa yra 
fundamentu be kurio rodos žmo
gus negalėtų gyventi.

Tegul dideli, tvirti, suaugę 
žmonės ir palieka prie savo se
nų papročių, bet mažus kūdi
kius. būtinai reikėtų maitinti 
vien tik daržovėmis, nes jie sun
kaus darbo nei dirba ir sunkaus 
valgio nereikalau ja.

Geras, maistingas valgis yra 
svarbiausias geros sveikatos pa
matas.

r

Garsinkitės Naujienose

*

Telefonai!

smeto-

Seimininkėms Patarimai

t

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

DR. HERZMAN

druskos pagal skonį, 4 valgo
mus šaukštus pieno arba Sme
tonos ir Y2 puoduko amerikoniš
ko sūrio sutarkuoto. Gerai su
maišyk, apiberk viršų suriu ir 
šen ir ten uždėk sviesto šmote
lius. Kepk karštame pečiuje iki 
suris ištirps.

Pastarnokų koše .
Numazgok ir nuskusk kiek 

nori pastarnokų. Supjaustyk į 
nedidelius šmotelius ir virk iki 
bus minkšti. Tada nusunk, su
grūsk, pridėk truputį saldaus 
pieno, šmotą sviesto, pipirų ir 
draskos pagal skonį. Padėk ant 
stalo kada bus karšti.

Ryžiy ir razinkų pyra
gaičiai

2 kvortas (butter beans) ar
ba string beans.

Druskos ir pipirų.
Saldaus pieno arba 

nos.
y2 puoduko sutarkuoto ameri

koniško sūrio.
Truputį sviesto?
Nuimk galus šabelbonų ankš

čių; sulaužyk kiekvieną ankštį 
į tris ar keturis šmotus. Viryk 
pasudintAme verdančiame van
denyje iki bus minkšti. Nusunk 
šabelbonus, sudėk į molinį ar po- išvalyti 
liavotą bliudą, pridėk pipirų ir

Prie vieno puoduko karštų 
išvirintų ryžių pridėk vieną šauk 
kštą cukraus, 1 šaukštuką svie
sto, 1 išplaktą kiaušinį, žiup- 
sniuką druskos, dii šaukštu sal
daus pieno, vieną ketvirtdalį 
puoduko besėklių razinkų ir už
tektinai baltos duonos trupinių, 
kad butų stiprioka tešla. Suda
ryk tešlą į mažus paplokščius, 
apskritus pyragėlius. Apibar
styk abu šonu smulkiais duo
nos trupiniais, pavilgyk į išplak
tą kiaušinį su kuriuom buvo su
maišyta 1 šaukštas vandens, 
vėl gerai apibarstyk trupiniais 
(arba įkišk į trupinius, kad py
ragaičiai butų gerai apdengti 
trupiniais); tada kepink ant 
skaurados, kur randasi labai 
karštų sumaišytų taukų ir svie
sto. Kuomet vienas šonas gerai 
apkeps, apyersk pyragaičius, 
kad ir kitas šonas parastų. Su
dėk pyragaičius ant karštos to- 
rielkos, apiberk cukrum ir jeigu 
nori, cinamonu, ir padėk ant sta
lo. ' ' •

Kuomet juodas drabužis yra 
plėtmuotas, galima bandyti jį 

"i su labai stipria arba-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Sūrį galima ilgai šviežiu lai
kyti, jeigu įvyniosi jį į švarų 
audeklų, suvilgintą į uksusa ir 
padėsi šaltoje vietoje.

Kad išvalyti čebatus iš žvil
gančios odos, reikia pirma ge
rai nuimti visą purvyną su šla
piu audeklu, leisti čeverykus iš
džiūti, paskui gerai su vazeli
nu patrinti. Kuomet truputį pa
stovės, nušveisti su. mink

šti] audeklu, čebatai gražiai žvil
gės, ir oda ne taip lengvai su
skils.

SFor BeautiSul 
* Eye«
Makc the Ūse oi K 
Murinę a Daily Habit. Į f 
Thia Rcfreshing Eye 
LotiOn soon makes 
Eyee Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyable, 
Sold by all Dniggfets. Write for Booklot,

ffleau/Z/ii/* JĮ k EYES

Pažiūrėkit musų iš
puoštus langus

Taupyki t L. Klein 
štampas

COME PUT OF THĘ BEATEN PATH

CHICAGOS LIETUVIAI!
šią cavaitę yra numuštos kainos ant visokių daly- 
ų visuose departamentuose, dėlto, kad yra atmintis 

54 metų kaip L. Klein atidarė šį didžiausj Storą ant 
South West Sidės. Prašau visus lietuvius atsilan
kyti, o aš suteiksiu knogeriausį patarnavimą. Pa
šaukite Joną Lukošių, No. 5.

Lengvais išmokėjimais, jei jus norite.
Gražus velour parloro rakandai

Pilnos mieros, ant springsų sėdynės ir užpa
kaliai, overstuffed šmotai kurie užtikrina pa
togumą kiekviename atsitikime, tinkliniu pa
imtu ir liuosos paduškaitės, masiviški f rėmai 
su plačiomis atramomis ir augštais užpaka
liais. Pasirinkite bile 2 šmotų šių puikių se
tų. i Labai specialiai 
apkainuoti

tel
UNITED AMERICAN LINES 

(HARR1MAN LINE) 
UOINT SERVICE WITH'

DAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

išplaukia kiekvieną savaitę iŠ 
prieplaukos -86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Kelianea” 
“Albert Bailia” 
‘‘Deutachland”

Kurie veža I, II ir III klasos pa- 
sažieriua ir populiarifiki laivai 
"Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia" ir “VVeBtphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man- 
daguH patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizuoto agento.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Ką ir kaip virti
škotų sriuba.

2l/2 kvortų vandenio.
1% puodukų avižų.
5 bulves, smulkiai supjausty

tas-
2 svogūnų, supjaustytas rie

kutėmis.
2 šaukštu miltų.
2 šaukštu taukų.
Užviryk vandenį, pridėk avi

žas, bulves ir svogūnus, % šauk
što druskos ir % šaukštuko pi
pirų. Virk pusę valandos. Ke
pink miltus ir taukus (gali ir 
sviestą vartoti) skauradoje, pa
kol parus ir pridėk prie sriubos.. 
Virk pakol pasidarys tiršta. Del 
geresnės skonies gali pridėti 
puoduką tomačių. Tiek sriubos 
turi pakakti 5 žmonėms. |

Kiauliena su bulvėm 
ir obuoliais

Apiberk šlaunį kiaulienos su 
pipirais ir druska ir kepk per 
dvi valandas, tankiai aplaistyda
mi su nuvarvėjusiais nuo kep
snio riebalais, pripildama po tru
putį karšto vandens, jeigu rie
balų susimažintų.

Kuomet mėsa bus pusiau iš
kepus, apdėk aplink mėsą sald
žių nuluptų bulvių, (sweet po- 
tatoes), supjaustyk bulves pu
siau. Jeigu nori, gali apiberti

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIIJIKIElGAKUSERKA
i 3101 So. Halsted St., kampan 31 r”' 

Ofisas su Dr. J. F. Van PaingeI *
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Penflsylvani- 
jogi ligonbučiuc 
sO. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso- 
kiose ligose 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo,

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

3410 So. Halsted St.
Vai,: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.Greitas kepimui

Kombinacij'os anglių 
ir gaso pečius — jus ‘ 
galite anglis arba ge- 
,są ar sykiu abudu 
kuru. Specialiai apt 
kainuotas

$79.75

TIK $10 Į MENESĮ
Turėsite savo namuose 
garsųjį Middleton & Sons 

grojiklį pianų
Dešimts metų garantuotas. Gra
žus mahogany užbaigimo keisai, 
vėliausiai pataisyta grojimo akci
ja, tikro coppęr basinės strunos. 
Darbns ir mnterijolas C!
pilnai garantuotas
DYKAI mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 vėliausių vardinių 
rolių. Lengvais išmokėjimais. 
Nėra nuošimčių. $10 j menesį.

& O

i
Tel. Blvd. 3138

M. Woitkewich 
BAN1S 

AKUSERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
i.arnauju mote
rims prie gįmdy- 
r.o kiekviename 
itsitikime. Teikiu 
vpatiŠką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy- 
’cai.

3113 South 
Halsted St.

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo gimdnėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
Syti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, IH.

t-iT?

1681

Naujienų; Patiem Dept., 1789 So. 
Talsted S t., Chicago, III.

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St. >

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 t. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė.

. (kamp. 45 St.) • 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12

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

Tel. Kemvood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

DR.A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. Washington St 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. A

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7.715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti
i

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

k.

Office Hours: 10 ild 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

*s

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
47P9 Su. / shland Avė., 2 lubon 

Chicago, Illinois.
x Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

j OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. B.oulevard 6537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

I Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagį 
r11 ........... =5

Iš vieno modelio dvi suknios.
No. 1682 . Dvi labai gražios ir 

rnadnos suknios. Pasisiūdinti galima 
jas iš lengvos vilnos, šilko, batisto. 
Materiją galima pasirinkti vienos 
svalvos arba margą. Sukniai kuri 
bus iš vienos spalvos, galima duoti 
lilkinią margą juostą.

Sukirptos mieros nuo 86 iki 42 co
lių per krutinę. 86 mierai reikia 3% 
yardo 36 colių materijos.•

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
mrodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
»aduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

' NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St Chicago, UI. 

siųsti man pavyzdį No-.......
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Telephone Yards 5082

UR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 ild 8 vakaro 
NedCUomia ofisas yra 

uldarytaa

dr. v. a. Šimkus

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOmS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Optometrtat 
TeL Boulevard 8487 
4849 S. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubobs

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Telephone Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki B 

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago

Gydytojas, Olnirgas Ir Akuieris

8815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M

m’-' V - ■■
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NAUJIENOS
UUunlaa Daily Neira 

PukHahad Daily, aacapt Sunday by 
Th^i Lithoanian V«wa Pub. Qo., Ino.

Bditor P. SrigaitU________
1789 South Halsted Straat 

Chicaco, III.
Talephone RooMvelt 85Qfl 

———■■■■ ■ ■ '",l" F 1 1 11 111 ■ —M—
Subscription Rateai 

88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicaca, 
$8.0t per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Secojud Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 2nd, 1879.__________ _________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro v*, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telafoaasi Rooeeralt 8500.

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50

.76

8c
18c 
75c

Uisimokijimo kainai
ChicajęoJe — paktui

Metama----------------------------
Pusei matų_______________
Tįima mintaiama --------------
Dviem mėnesiam . .. _____
Vienam minėsiu!..................

Chicagoje per ndUatojiml
Viena kopija _____________
Savaitei L________________
Mėnesiui____ _____________

Suvienytose Valstijose, na Chicago Je, 
paltui

Metams...... ................. .—- ------$7.00
Pusei metų  8.50
Trims minesiama    — 1.75 
Dviem mėnesiam ;_________— 1.25
Vienam mėnesiui ........................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoMi 
/ (Atpiginta)

Metams------------------------------- $8.(X
Pusei metų.......—4.01'
Trims mėnesiams —------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Bolševikiška 
diktatūra.

Brooklyno “NeLaisvė” 
mokina socialistus atskirti 
buržuazinę diktatūrą nuo 
proletariato diktatūros:

* “Visai ne tą patį darbi
ninkams reiškia buržuazi
jos viešpatavimas, ką 
jiems reiškia viešpatavi
mas jų pačių. Buržuazijos 
viešpatavimas, buržuazi
jos diktatūra, ypač tokioj 
atviroj ginkluotoj formoj, 
kaip šiandie yra Italijoj ir 
Ispanijoj, reiškia žvėrišką 
spaudimą ir persekiojimą 
darbininkų. Tuo tarpu 
viešpatavimas darbininkų 
klasės, tai yra, proletaria
to diktatūra, reiškia slo
pinimą buržuazijos, naiki
nimą kapitalistinės išnau
dojimo ir pavergimo siste
mos ir budavojimą komu
nistinės sistemos... Tad ar 
galima smerkt diktatūrą 
apskritai, arba proletaria
to diktatūrą lygint prie 
buržuazijos diktatūros? 
Ar gi tie, kurie taip daro, 
nėra šarlatanai ir darbi
ninkų mulkintojai?”
Iš šitos tirados matyt, kad 

bolševikiški Bimbos moka 
stipriai kolioti savo oponen
tus, nepasirūpindami net su
prasti juos.

Pirmiausia, kas sakė, kad 
nesą jokio skirtumo tarp va
dinamosios “buržuazinės” 
diktatūros if “proletariato” 
diktatūros? Skirtumą tarp 
Italijos fašizmo ir Rusijos 
bolševizmo mato visf. Jisai 
reiškiasi tų dviejų judėjimų 
tiksluose: vienas jų stengia
si tarnauti vieniems visuo
menės sluogsniams, antras 
— kitiems.

Jeigu kas lygina fašizmą 
prie bolševizmo, tai turi 
omenėje jų metodus, veiki
mo būdas. Ir jokie Bimbos 
neužginčys, kad šituo atžvil
giu tarp fašizmo ir bolševiz
mo yra didžiausias panašu
mas.

Vadinasi, tas bolševikų 
priekaištas diktatūros prie
šams neturi jokios prasmės. 
Jeigu jie nori sukritikuot 
juos, tai jie privalo visai" apie 
ką kitą kalbėt, būtent: jie

privalo pasistengt įrodyt, 
kad bolševikiškos diktatūros 
tikslai pateisina josios prie
mones.

To tečiąus Brooklyno 
“NeLaisvės” rašytojas nė 
nemėgina daryt. Jam tur
būt rodosi, kad x*ia nė klau
simo negali būt. “Proletari
ato diktatūra”, girdi, nori 
paliuosuot proletariatą — 
reiškia, ji yra gera! Vienok 
naujosios gadynės žmonių 
protavimas su šitokioms 
“aksionoms” nesutinka.

Tik jėzuitai tiki, jogei 
“tikslas pateisina priemo
nes”, o visi kiti sveiko proto 
žmonės mano, kad tikslas 
pateisina toli-gražu ne viso
kias priemones.

Jisai nepateisina tokių 
priemonių, kurios jį patį nai
kina. Bolševikai, sakysime, 
skelbiasi, kad jų diktatūros 
tikslas esąs “paliuosuoti 
darbininkų klasę”, bet, neva 
eidami prie šito tikslo, jie 
sutriuškino xfisas savaran
kiškas darbininkų organiza
cijas, pasmaugė visą nepri
klausančią nuo valdžios dar
bininkų spaudą, uždraudė 
darbininkų streikus, sukišo 
į kalėjimą visų opozicinių 
darbininkų partijų vadus. 
Reiškia, darbininkus kaipo 
klasę pavergė. Darbininkų 
pavergimas vardan jų “pa- 
liuosavimo” negali būt patei
sintas !

Bolševikišką diktatūrą to
dėl reikėtų atmesti net ir ta
da, jeigu ji ištiesų butų tas, 
kas ji pretenduoja būti. Bet 
tikrenybėje ji yra visai ne 
proletariato diktaturo, o 
tiktai partijos diktatūra. 
Rusijos proletariatas susi
deda iš keleto milionų žmo
nių, tuo tarpu kad bolševikų 
partijoje yra viso tiktai apie 
pusė miliono narių, ir šita
me skaičiuje didžiausią dalį 
sudaro valdininkai, karinin
kai ir valdžios paskirtieji 
dirbtuvių direktoriai; tikrų 
darbininkų, toje partijoje 
vargiai yra 10 nuošimčių. 
Bolševikų diktatūra tuo bu
du yra ne diktatūra darbi
ninkų klasės, bet diktatūra 
ant darbininkų klasės.

O kadangi ji yra tokia, tai 
bolševikų sukvailintiems 
žiopliams gali rodytis, kad ji 
ištikro nori paliuosuot pro
letariatą. Jos tikras tikslas 
yra laikyt pavergime ir dar
bininkus ir kitus žmonės, 
xad galėtų tukti ir turtus 
sau krauti šaika plėšikų, su
simetusių į bolševikų parti-

/

Apžvalga
KODĖL BANKRUTIJA LAIK

RAŠČIAI LIETUVOJE?

Kaune, 
Lietuvoje” 
klausimą, 

laikraščiai

sun- 
sąly-

jlaik- 
dien-

Sustojus “Krašto Balsui” ir 
dabar vėl “Laįsvei 
vienas rašytojas 
mėgina išaiškinti 
kodfel Lietuvoje
bankrutija. Jisai atranda, kad 
svarbiausios priežastys tai — 
netikęs susisiekimas ir 
kios laikraščių platinimo 
gos. Sako:

“Didžioji dauguma 
raščių skaitytojų, ypač
raščių, visuomet buvo ir bus 
pas mus, kaip pas kitas pa
našias tautas, miestų, mies
telių, gyventojai ir sodžiaus 
inteligentai. Tie žmonės tu
ri daugiau laiko, galimybės 
ir ištesėjimo laikraščių skai
tymui, kaip ūkininkai,'ar 
apskritai laukų* darbininkai,

•_ _ Mokslas suprantamai išdėstytasgimimo pa 
minklo

tant ir liaudininkus) per kele
tą metų beveik piršto nepaju
dino, kad Kląipedos kraštas 
susijungtų su Didžiąja Lietu
va. Socialdemokratai, pirimu- 
tiniai iškėlė tą klausimą Sei
me, įteikdami valdžiai inter- 
peliąciją, ir paskui socialde-. . _ . , .
mokratai, o ne kas kitas, nu- žiniose” rašo: I Visi chemistai, fizikai ii ma
stote pamatus Klaipėdos susi- .Atėjo laikas musų brangiau- tematikai sutinka su tuo, kas 
jungimui su Lietuva: jų paga- šia jam Laisves iškariavimui ir Į iki šiol musų buvo pasakyta, 
mintoji (drg. St. Kairio para- I Va^lstybės (Susikurįmui Ipami-1 Mes žinome, kad medžiagos ato- 
šytoji) ir pasiūlytoji rezoliuci- nėti, pastatyti paminklą. Dar-|niai nuolatos liuosnoriai arba 

člai patenka tą pat dieną, Į Ja buvo priimta Seime, kaipo bas labai prakilnus ir reikš- prievarta skyla į elektronus.
deklaracija mingas. Sumanymas girtinas, I Atomai sudaryti is elektrohų.

kurie pavasarį vasarą ir ru
denį yra užimti skubotais 

ir sunkiais darbais laukuose. 
Bet kaip pristatomi musų 
laikraščiai tam didžiausiam 
skaičiui musų la įkarščių 
skaitytojų? Iš kažin kokios 
statistikos pamenu, kad vi
soj neokupuotoj Lietuvoj 
yra virš 300 miestelių. Iš 
tų miestelių, tik į tuos, ku
rie yra gelžkelių stotimis 
netoli Kauno, musų laikraš-

Pr. Gdnys kauniškės “L.

Rašo Dr. A. J. Karalius

Atomo sudėtis.

is elektrohų. 
remtinas, stfsidomėtAias! I Tuo budu dabar aiškiai įrodėme 

Kan. J. Tumo — Vaižganto buvimą atomų ir elektronų.
J Vienok kuomet mokslininkas 

komĮsjosd, I statyti |graJĮiau(sią (šventyklą, I pradeda aiškinti kokiu budu iš 
į labai apsi-1 elektronų pasidarė ir darosi ato- 

jisai, mokslo dirvą per
žengęs, imasi spėlioti. Vandeni- 

ne_ I dalyvauja, kaipo kritikai iri Lietuvoje gražių gražiausių I Uo (hidrogeno) burbule tokio 
taisytojai, bet ir labai dažnai bažnyčių yra labai daug, kt^- dydžio kaip raidė “o” yra tri- 

I įteikia ištisus jų vienų paga-|rių (mes sunkiai beįstengiame pienai atomų; o tie atomai ne- 
„ ....______ 1 (pav. gražioji, surišti, bet juda kruta tarsi šo*

to*l Ir akyvaizdoje viso to, “Sam Įgriuvjančioji Telšių bažnyčia, kikai didelėj svetainėj. Papra- 
i ir t. p.). Tai-1 šykime kad fizikas paimtų vie-

kurią išleisti. Tokių gal oFiciale Lietutos 
5%. Į kitus patenka ant apib Klaipėdą..
rytojais — tokių 10—15%. Prie to reikia dar nurodyti,
O dar į kitus, kurie toli nuo I kad socialdemokratai dalyvau- Į projekto principu, kad turime 
gelžkelių ir ypač kurie ma- Į Ja visose Seimo 
žesni, tai patenka tik į 3—4 Į1 
dieną po išleidimo. I
žesni, tai patenka tik į 3—4 kur yra svarstomi ir prirengia- kaipo katalikas 
dieną po išleidimo. Sodžiuj pu įstatymų sumanymai, ir džiaugiau, bet... tuojau patĮmai, 
gyvenantiems inteligentams socialdemokratai čia ne tiktai labai nubudau. Ir dėl ko? 

tepatenka tie laikraščiai 
retai tik po savaites!”

Rašytojas ragina taisyt su-1 mjnfUs įstatymų projektus. < I remontuoti 
sisiekimą, ypač paštą. Be x •• ‘ • i i j n. .. . ,1 ** ai\YYawuvjv vv, |4>nuVIUUClOJl ACJ
jisai smlo, kad milicija, savival- Ljaros” pasakorjai šneka, kad Plungės bažnyčiai v. K.7. ------------------- -------- , --
dybes įstaigos ir mokyklos prp socialdemokratai nedarą nieko gį statant paminklą bažnyčią atomą ir mums paaiškintų 
sidėtų prie laikraščių platim-1 “tveriančio”! Ar ne laikas jau _ tikybiniu žvilgsniu labai kokiu budu elektronai jame su- 
mp. Jisai nurodo, kad Šuo- jiems atsimerkti? gražu, bet valstybiniu ir kul-Įsikibę. Aiškus daiktas, moksli- 
nija, kuri turi, taip pat kaip ___________ turiniu — neatsiekiania tikš- Į cinkas mums gali patiekti tik-
r Lietuva, apie 3 milionus gy-l I, Laį feorjjų ar(ja hipotezų, tokių,

ventojų, turi 180 laikraščių, POLITINIAI KALINIAI Viena_ _ prie kan. Tumo kokios sutinka su jau žinomais
curių tarpe kokie 30 yra dien- AMERIKOJE. Liullomo (paminklo teprisidės taktais; jisai atmeta kiekvienų
rau‘n’- > J "_______ | tik dalis Lietuvių tautos. Tok- teorijų, kuriai priešinasi įrodyti

Reikia pridurti teciaus, kadi----------- I . , ,, . * . , kauto,•
laikraščiams Lietuvoje rtesise- » j v , • • . . sal skaidymasis ardymas laatal- ,laiKraseiams Lietuvoje Tfesise | Federaliame sunkiom darbui.a.,.I Praėjo dvidešimts mėtį tyri- 

ra — mums reikia stengtis nepėjimo ir diskusijų, ir paliko dvi 
Į skaldyti musų jėgas, bet jas teori ji kai dėl atomų sudėties.
vienybėn kaupti. Mums reikia Iš pradžių J. J. Thomsonas įsi-* 
savo tar.pe didžios vienybės ir I vaizdavo, busią elektronai suka- 
draugiškumo; musų tikslui at-|si aplinkui atomo branduolely 
siekti reikia jėgi), pasišventi-1 kokiam ten kevale- šita teorija 
mo, ištvermės, galybės, kurią nepatiko Rutherfordui ir ki- 
tik vienybėje telišgausim. Į tiems; sukurta nauja teorija, ku-

Valstijų k kuris visus Lietuviu Tart- aplinkui atomo branduolelį ly- 
tos sunūs ir Lietuvos Valsty-plal taip, kaip kad žemė sukasi 
bes piliečius jungtų ir
tų aukštam tikslui: — 
lėti savo Valstybę, ir 
miršti tos Valstybes 
kuri tebėra po žiauria 
mųjų letena; kuris kurtų mu-|duokim tuos elektronus, skrie- 
sų širdyse vienybę, ir meilę į pančius didžiausiu greitumu ap- 
visus musą Valstybės pilie- pinkui ką nors. Sakoma, yra 
Čius. I branduolelis “pozityvės” elek-

Mano nuomone dabar tiks- tros, kuris elektronus pritraukia 
Jiausias paminklas pastatyti ir suka> taiP Pat> kaiP kad 
butų tai Lietuvos Universitte- Rusų žemę kas tai suka aplin- 
tui rūmai. Universitetas ir kui sauI§* šitas branduolelis pa
bus paminklas, kuris visus padillta protonu. Tuo budu ato- 
vienybėn jungs, padės' tvirtus Ime turime dvejopos elektros: 
valstybės kultūros pamatus. Pozityve elektra — branduole- 

Pastatę gražius universiteto I negatyve elektra elektro
ninius, kaipo tautos atgimimo nai*. Paskutiniu'laiku Dr. Lang- 
paminklą, įgairantuosiime itau-|m^iras paskelbė savo teoriją: 
tai laisvę ir šviesią ateitį.

Šitas paminklas atsakys 
šiandienei savo pareigai visais 
žvilgsniais! Svarbiausia jis 
musų širdyse žadins vienybę, 
viltį ir valstybingumą.

POLITINIAI KALINIAI 
AMERIKOJE.

bu dn ir dni vttn I sunkiųjų darbų vjenybeS nėra pagirtinas. Ant-
ka da ir di 1 kitų priežasčių. Į kalkime Ix‘aven,worth randa- 
Viena, daugelis žmonių nemo- si 32 politiniai kaliniai, 
ka skaityt; vieni visai nepažįs- Į bausmės eina nu<o «. 5 iki 20 
ta rašto, o kiti tik vos žiaip|mejų<% yjsį jįe> išskiriant 
taip paskaito maldaknygę.. An-1 vieiię, yra Pasaulio Induštri- 
tras dalykas, tai stoka biznio I njų Darbininkų unijos nariai. 
Lietuvoje. Be biznio nėra ap-Į qpie kaliniai buvo suimti ir 
garsinimų, kurie duoda dideles nuteisti karo metu, už tai, kad
ujamus kitų šalių laikraš- jie , k b d sąmokslą I CMumT^kia Vokto pamink-1 ri‘sa"ko',“kZd™ ėtokt'Vnai'sukVi 
ciams. trukdyti Jungtinių ’

[valdžią vesti karą su, Vokieti- 
I ja. Tikrenybėje tečiau’s visa 
jų kaltė buvo tame, kad jie že

idžiu arba raštu išreiškė savo
■ So. Bostono “Sanadra” ra- nepritarimą karui, 

šo: ■ ' | Keistas tečiaus dalykas, kad
tuo laiku, kai šitie žmonės 
yra laikomi kalėjime, Vokieti
jos šnipai ir sąmokslininkai, 
kurie buvę suareštuoti ir nu
teisti karoi metu, vaikščioja 
laisvi.- Jau ir buržuazinė spau
da stebisi tokiu neteisingumu, 

prikaišioja so-l^The Boston Daily Globė”, 
“’negariiją”| pavyzdžiui, sako:

“Dar visai nesenai buvo 
paliuosiidtas vienas aršiau
siųjų tarpe jų (Vokieijos 
šnipų ir dinamitininkų.- “N.” 
Red.), kapitonas > Robert 
Fay, kuris kėsinosi 1916 m. 
susprogdinti amunicijos lai
vą New Yorko uoste. Tie 
vokiečių šnipai buvo sugau
ti tikroje konspiracijoje ar
ba veikime. Jie yra paliuo
suoti. O mtfsų šalies žmo
nės sėdi, atlikdami bausmes 
nuo 10 iki 20 metų. Šitoks 
nenuosakumas yra pasibai
sėtinas.”
Politinių kalinių paliuosavi- 

mo reikalauja net ir Wall- 
Stryčio organas, “The Ncw 
York Evening Post”; Jisai nu
rodo, kad kitos šalys jau se
nai yra paliutosavusios savo 
politinius kalinius, tik Ameri
ka dar ne:

‘^Musų talkininkai * išleido 
Visuotinos amnezijos pa
skelbimus sekančiomis da
tomis: Italija — 1918 m. 
lapkričio 19 d.; Francija — 
1919 m. spalių 24 d.; Belgi
ja —1919 m. spalių 31 d.; 
Kanada—1919 m. gruodžio 
30 d. Bausmės Anglijoje bu
vo trumpos ir pasibaigė tuoj 
po mūšių paliaubų 
mo.”
Reikia pasakyt, kad 

ko s valdž ia daro gedą

laikraš-

VIS KABINĖJASI PRIE 
SOCIALDEMOKRATŲ.

“Ką gero Lietuvoje pada-| 
rė sočial-demokratai? Jie tik 
giriasi tuo, ką yra valstiie- Į 
čiai-liaudininkai padarę. Jie I 
tik -negacija, netveriančioji Į 
pajiega.”
“Sandara”

eialdemokratams 
tur-but dėlto, kad jie yra opo-| 
zicijoje valdžiai. Bet juk se
nai yra visų apsišvietusių žmo
nių pripažinta tiesa, kad opo
zicija valstybėje gali būti ne 
mažiaus svarbus ir naudingas |' 
dalykas, kaip “pozicija”. To
gu, pa v. kas nors Anglijoje 
imtų niekinti kurią partiją 
dėlto, kad ji yra opozicinė, tai 
tokį žmogų visi ant juoko pa- 
klcltų. Tenai, kur žmonės ren
ka valdžią, partija, kuri šian
die stovi opozicijoje, ryto gali 
būti valdžioje, ir atbulai — 
šios dienos valdžios partija ry
to gali patekti opozicijon.

Opozicijos darbas, žinoma, 
susideda dąugialifįia iš .“negar 
cijos? (neigimo), nes ji kovo
ja prieš valdančiosios partijos 
politiką. Bet jeigu šios par
tijos politika yra bloga, tai 
priešinimosi jai reiškia pozity 
vųs dalyką. štai pavyzdys:
Lietuvos valdžia savo laiku 
buvo palanki vadinamam Hy-< 
manso projektui; bet social-de- 
mokratai pakėlė prieš jį pro
testą Sieime, ir kadangi tą pro
testą parėmė liaudis yisoje ša
lyje, tai Hymanso projektas 
tapo atmestas, šituo savo 
žingsniu socialdemokratai apj- 
gynė Lietuvos nepriklausomy
bę nuo lenkų pasikėsinimo. Ar 
tai • nėra pazityvus darbas?

Socialdemokratai taip pat— 
griežčiaus negu kuri kita, par
tija Lietuvoje • 
čių savivaldybes, kurias kleri-1 liai, 
kalai nori numarinti; ].
nosi miškų iškirtimui ir išga-Įkitos kultūringos šalys (išski- 
benimui į užsilenius, ir t.t. ši- riant/ bolševikišką Rusiją).
tos Mnegadijosi” taipgi reiškia 
ne griovimą arba naikinimą, 
bet statymą arba ■ • stiprinimą 
to, kas jau yra pastatyta.

O štai pavyzdys to, kaip Lie
tuvos socialdemokratai ne tik
tai gina tą, kas jau yra iško- 
Vovota, bet ir kovojo už nau
jus reikalus. Visi žino, kad 
Lietuvos valdžia ir valdančio
sios partijos Seime (priskai-

įvykini-

Ameri- 
šiai ša- 

elgdamasi su politiniais 
prieš!-1 kaliniais žiauriaus, negu? visos 

__  Imt. « « ■ • VI / • V 1 _ *

gynė apskri-

*

Į Redakcijos Atsakymai lj
■ž.--..............  ■ • --- ---- —-- ”*4

Pasaulio /LietuvM, Roches- 
ter, Minn. — Laukiąme atsiun- 
čiant žadėtąjį išaiškinimą. Li
gi jo negautame, Inegalešime 
sunaudot to, ką atsiuntėte.

žadin-1 aplinkui saulę. Bet ar yra tasai 
pamyjbranduolelis? Mes sakėm, kad 
neuž- elektronai tai paliuosuotos elek- 

dalies,Pros dalelytės; turėtume.pasaky- 
sveti-|ti “negatyvės” elektros. Įsivaiz-

Pažangiečiai vėl pradės 
leisti .savo laikraštį 

(Musų korespondento).
Kaunas, rūgs. 8. — Lietu

voj pažangiečių dienraštis 
‘“Liet. Balsas daugjiau^ia dėl 
nuolatinių Kauno komendan

to pabaudų prieš1 porą mene
sių paliovė ėjęs. Nuo to laiko 
lig šiol jie neturėjo jokio sa
vo organo ir dėl to spaudoje 

nebeturėjo galimybės reikšti 
savo mintis. Ypatingai nejau
kiam padėjime buvo atsidūręs 
prof. ' A. Voldemaras, * kuris 
vienas pats savo straipsniais 
užpildydavo pusę mirusiojo 
“Balso”.

Tokioj padėty pažangiečiai 
ilgai pasilikti nenorėjo 
dabar jie vėl 
laikraštį. Nuo 
sėjo mėnesio 
savaitinis jų 
ras”. Jį leis 
Bendrovė”,
do “L. Balsą”.
Smetona. Laikraščio kaina me
tams 50 litų, užsieny 70 litų.

“Vairo” adresas: Aleksoto 
gatvė Nr. 6, Kaunas.

Nežinia kaip ilgai eis tas 
naujas laikraštis. Prof. Volde
maras, be abejo, neiškęs ne
kritikavęs valdžios politikos, 

o Kauno komendantas kraus 
už tai pabaudas. Antra, ir 
laikraščio kaina yra gana10 visame kame mes turime rei- 
brangi. kalą tikrai su pozityve ir nega-

—Lietuvos darbininkas. tyve elektra. Tuo budu visa me-

tad 
ryžos leisti savo 
vidurio šio rug- 

vėl pradės eiti 
laikraštis ‘‘Vai

tą pati “Rašto
kuri pirmiau lei- 

Redagitos A.

kad elektronai neskrieja aplin
kui branduolelį, bet juda kruta 
kiek toliaus nuo branduolelio: 
kad juda kruta ir skrieja be jo
kios tvarkos.

Bet mums bus sveikiau pasi
likti su faktais. Dabartiniu lai
ku dauguma mokslininkų sutin
ka, kad atomai sudaryti iš elek
tronų (negatyvės elektros), ku
riuos riša pozityve elektra. Visi 
sutinka, kad elektronai visuomet 
juda kruta ir kad dėlto medžia
gos atomuose sukrauta didelė 
energija, apie kurią dar mes tu
rėsime progos pakalbėti, čia pa
kalbėsime apie kitą svarbų atra
dimą.

Jaunas mokslaininkas Mose- 
ley, kuris žuvo pasauliniam ka
re, įrodė, kad juo medžiagos ato
mai sunkesni, juo jsudėtis su- 
krautineknė. Kitaip sakant, juo 
atomas sunkesnis, juo jame yra 
daugiau elektronų. Pradėjęs nuo 
lengviausio atomo (vandenilio) 
ir eidamas iki sunkiausio (ura- 
niumo), jisai surado stebėtinai 
proporcingus ryšius. Jei vande
nilį paženklintume skaitline vie
nas — heliumą du, litiumą trys 
ir t. ,t„ tai uraniumas butų de- 
vyniosdešimts du. Reiškia, gam
toje, gal būt, esama devynios- 
dcjsimts du elementu iki šiol 
surasta aštuoniosdešimts (sep
tyni).

Medžiaga išaiškinta.
Dabar jau pradedame gauti 

geresnį; medžiagos išaiškinimą. 
Kiekvienas medžiagos atomas 
sudarytas iš elektronų. Vande
nilio atomas sudaryta iš vieno 
elektrono, sunkesnių elementų iš 
kelių arba keliolikos elektronų.

džiaga yra tiktai elektros pasi
reiškimas. Mes sakome, kad me
džiagos atomai susijungia ir su
daro atomus. Atoihai ir moleku- 
lai tai visos medžiagos plytos; 
iš šitų plytų padaryta viskas, 
visa visata ir mes patys.

Vienok namams pastatyti vie
nų plytų neužtenka. Reikia ir 
energijos. Dar turime atsiminti 
aštuoniosdešimts, septynis ele
mentus, kurių atomai skirtingi. 
Apie energijų pakalbėsime vė
liaus. Čia gailime priminti, kad 
nors mes daug ką žinome apie 
elektronus, nors fizikai elektro
nais pradeda visą elektrą aiškin
ti, vienok dar neaiškumų pasi-. 
lieka. Sukurta teorija, kuri sa
ko, kad pozityve ir negatyve 
elektra susidaro iš visuotinojo 
etero audringumo, ir kad viso
kia energija yra kokia tai pir
minę jėga, iš kurios padaryta 
pati medžiaga.

Radioaktingumas sukėlė inte
resingų klausimų. Radioaktin- 
gieji elementai skyla, dalosi. Ra- 
dioaktingumas reiškia elementų 
persikeitimą. Iš sunkesnių ele
mentų darosi lengvesni. Iš ura- 
niumo darosi radiumas; radiu- 
mas kelis kartus persikeičia ir 
galų gale išvirsta švinu. Tasai 
persikeitimas, žinoma, eina la

iboj lėtai. Gal būt visa medžiaga 
radioktiriga , arba ją gailima pa
daryti radioktinga. Klausi
mas: ar visa medžiaga negali 
kaitaliotis,, eiti skystyn, leng- 
vyn ir galų gale visai išnyk
ti? | t

Radioaktingumas sukėlė dar 
kitą klausimą. Radioaktingoji 
medžiaga skyla, dalosi. Ar ji ne- 
sistato kokiu nors budu vėl at
gal ? Ar ji vėl atgal nelimpa, ne- 
sicementuoja? Jei iš komplikuo
tų atomų darosi vis mažiau kom
plikuotų atomų, tai gal būt, pa
skui iš nesukrautinių atomų da
rosi vis sukrautinesni ir sukrau- 
tinesni. žodžiu sakant: medžia
ga nuolatos griūva, bet, tur būt, 
ir nuolatos cementuojasi, krūvon 
limpa, statosi.

Žinome virš aštuoniosdešimts 
elementų. Ar jie visi išsirutulo- 
jo iš kokio nors vieno elemento, 
iš kokios nors vienos pirmines 
medžiagos? Gal būt evolįucija 
yra ir negyvoje medžiagoje. Tū
li mokslininkai jąu pradeda kal
bėti apie neorganinę evoliuciją. 
Sunkesni atomai lengvesniu ato
mu vaikai. Komplikuota medžia
ga išsivystė iš nekomplikuo
tos.

Medžiaga, eteras.ir energija: 
rodos atskiri dalykai, o vienok 
kodėl jie negalėtų būti tiktai at
skiros formos vieno visatos vie
numo? Kodėl ne? Jei mes galė
tume pakinkyti atomų energijĮ, 
tai kitokios energijos mums ne
reikėtų. O vienok kada nors ir 
šita energija bus pakinkyta? 
Kada? Gal už tūkstančio metų, 
o gal rytoj? žmonės netikėjo, 
kad garas ką nors galėtų atlik- • 
ti, kad elektrą butų galima pa
sikinkyti, o dabar juk visi žino
me ką garas ir elektra atlieka.

r

Provincijos Redakcija.

Vienam ponui, išvažiavus 
medžioti, nHikėtai pražuvo la
bai brangus šuva. Jis nuėjęs į 
vieną miesčiuką ir padavė 
laikraštini paskelbimą; tjdigu 
kas atrasiąs tokį ir tokį pra
žuvusį šunį’ ir sugrąžinsiąs sa
vininkui, tai gausiąs $50.00 at
lyginimo.

Vienok, didžiausiam jo nu
sistebėjimui, dienraštis su jo 
paskelbimu tą dien nepasiro
dė. Taigi jis eina, redakcijų n 
pasiteirauti, kas pasidarė, kad 
dienraštis sustojo.

Redakcija buvo tuščia.
“Kur yra redaktoriui, ar lei

dėjas?” jis paklausė radęs re
dakcijos lange gedintį vaike
zą ir berūkantį papirosą.

“Nieko nėra namie,” atsakė 
vaikezas, barškindamas pirš- 

langą. “Visa redakcija 
ieškoti prapuolusiu

tais į 
išėjo 
nio”.

šu-

e



MFMM

PINIGUS LIETUVON

Gimimai

P4ė Kudula.it e

CLEARING HOUSE BANKAS

Automobilisto klasifikacija
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Paskutinė diena
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Ofiso Telefonas 
Central 4104

Aš paskirčiau 
$40 ir teismd

Lietuvos 
tarp kit- 

išpeikęs

Yra malonu pastebėti, kad vi
si tikietai 'ložose-boksuose yra iš
parduoti. Vienas ponas užmokė
jo net $50.00 už dvi ložas. Da
bar nė vienos ložos nebegalima

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Rėmėjų Draugija 
ruošiasi pradėti vajų. s

iškalno čia nereikės eilėje stovė
ti ir laukt. Ponios ir panelės ne
myli stoviniuot ir laukt, ypač, 
kad jos iškalno jhu pasirūpino 
sau puikiausių 'gaunu — dre-

73Z) H E P) O E D A/£ SS

VCCTOK- Irt THiS 
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tim goof discločl

J. Romanas randa Lietu 
voje ir gero ir blogo

The Stock Yards 
Savings Bank

šiandien pasiskubinkite įsigyti 
Babravičiaus koncertui tikie-

apie tai bus praneš- 
šį kartą galima tik 

kad visas veiki-

Prie svarbaus darbo 
besirengiant

Jums prikląuso tas, žodis tar 
— Susirūpinęs.

Užvakar įvyko darbuotojų pa
sitarimas, kur tapo nustatyta 
planas busimai kampanijai Lie
tuvos kultūros įstaigų (o ypač 
Mariampolės realės gimnazijos) 
parėmimui. Kas ir kaip bus vei
kiama, — 
ta vėliau 
tiek pasakyti 
mas bus vadovaujamas L. M. P. 
S- Rėmėjų Draugijos kartu su 
šiaip iš žymesnių veikėjų susi-- 
dariusi komitetu.

Tas darbas bus bandoma va
ryti ne vien tik Chicagoje, o ir 
kitose lietuvių kolonijose.

— Žinąs.

Sveikatos Departamentas žiū
rės, kad vaikams nereikėtų 
būti šaltuose kambariuose.

dyti kas mėnesį savo kunigo pa
liudijimą, kad jus lankote regu- 
liariniai bažnyčią. Ir per tą lai
ką nė vienos degtinės čerkutės. 
Ar suprantate?”

Dr. Jonės pasiliks teisme ke
lias savaites. Jis statys įvairius 
klausimus ir studijuos “spydc- 
rių” tipus. Jis bandys nustaty
ti tų tipų žvalumą, mokėjimą 
susigriebti atsidūrus pavojuje. 
Po to jis išduos raportą, reko
menduodamas atatinkamų būdų 
ištyrimui proto laisnių aplikan- 
tams.

Dr. Jonės sako, kad pavojin
giesiems

Kiekvienas kenčiantia nuo rupturos, 
ris ateis j musų i 
mianties šio skelbimu, 
dienų 
puikios systemos 
rėš tiesą 
nos.

Neatidėliokite, 
mo ligos visuomet 
Valandos: Nuo 

pietų. Seredomis ir 
vai. ryto iki 8 vai 
niaia nuo 9 vai,

Dr. Kemp
134 S'o. Wabash Avė. 

(Netoli Adams 8t.) Chicago.

Mokyklos turi būti tinka 
mai * apšildytos

Be to kalbėjo adv. Kl. Jur
gelionis, išreiškęs keletą pasta
bų apie Lietuvos finansus, adv. 
J. Bagdžiunas, išreiškęs mintį, 
jog amerikiečiai geriausį daly
ką padarytų (pastatę Lietuvai 
Universitetą, ir pagalios kal
bėjo kun. Ignacas Česaitis apie 
tėvynės meilę.

JEI paprasto laikraščio negaliai 
skaityti su viena akia kuomet įti
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad rsųdčs su
silieja į daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudčjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurčft- 
mo. ašarų bėgimą ir galvos sksu- 
ociimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės iviėsos pagamina mi ritgi
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augito viri Platto *p- 
tiekos, kambariai 14, 15, 13 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniais C r. iki 12 dienos.

Dr. Jonės skirsto automobilistus 
kategorijomis — pirmai pri
klauso nervingieji, o antrai — 
tinginiai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

klauso dviejų rųšių žmonės. Vie
ni jų yra labai nervingi ir ne
gali susigaudyti, kas daryti, 
kuomet jie atsiduria pavojingo
je padėtyje. Kiti gi yra tingi
niai ir negali greit mąstyti.

Jau nuo senai įvairių draugi
jų darbuotojai skundžiasi^ kad 
dauguma narių nepaiso savo or
ganizacijų. Štai iš siuvėjų uni
jos susirinkimų nuolat praneša
ma, kad nariai visai nustoję in
teresuotis organizacijos rėiką- 
lais. Narių unijoje esama keli 
šimtai, o į susirinkimus ateina 
tik poras, trejetas desėtkų. O to
kia dalykų padėtis veda prie to, 
jog saujalė demagogų, kuriems 
rupi organizacijas panaudoti sa
viems tikslams, elgiasi kaip tin
kami. Aš čia kalbu apie musų 
bolševikus. Jie skverbiasi į įvai
rias draugijas ne tam, kad dir
bus tų draugijų naudai, bet kad 
varius ten savo politiką. Toje pa
čioje siuvėjų upijoje poras de
sėtkų susiorganizavusių bo'lševi- 
kuojančių elementų daro tokius 
tarimus, kurie yra priešingi dau
gumos narių nusistatymui. Bet 
tie nariai nė piršto nepajudina, 
kad suvaldžius tuos gaivalus. Jie 
numoja ranka, sakydami, musų 
susirinkimai, girdi, virsta tikro
mis rietenomis. Jau mums tai 
įkyrėjo. Kad išvengus tų kivir
čų, mes velyk visai nebelankySi
me susirinkimų.
K O tai reiškia nieko daugiau, 
kaip tik pavedimą demagogams 
draugijos, kurios firma prisi
dengdami jie savo pragaištingą 
darbą dirba.

Bet štai dar ryškesnis pavyz- 
dis — SLA. 86 kuopa. Ta kuo
pa turi apie 400 narių. Vienok 
kiek jų atsilanko j susirinkimus? 
Vos keli desėtkai. Ir tai susi-, 
rinkimus daugiausia lanko ne 
tie, kuriems rupi Susivienijimo 
gerovė, bet tie, kuriems Mask-

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

šiandien yra paskutinė diena 
nusipirkti savo kolonijoj tikie- 
tus Babravičiaus koncertui. Dė
lei patogumo, ir sutaupymo lai
ko, neatidėliojant, tuoj nueikite 
į artimiaujią vietą jūsų koloni
joj ir įsigykite tikietus. Penkta
dienis, spalio 5 dieną, kurioje 
įvyks Babravičiaus koncertas, 
jau čia pat. Ketvirtadienį jau 
reikės pradėti ruoštis koncer- 
tan: išpucuoti, išdulkinti savo 
“full dress”, “tuxedo” ar kitą 
kokį juodą švarką; užriesti skry
bėlės brylj; nusišvaksuoti batus, 
įpilti į automobilių gazelino, alie
jaus, vandens ir viskas “ready”. 
Penktadienį, parėjęs iš darbo, už
simėtei drabužį, sėdai mašinon 
ir šauni tiesiai miestan prie Or
chestra Hali. Turint tikietus

Gal jums reikalingi 
akiniai

“Kokią bažnyčią?.... Na, žiū
rėkite; eikite ir toliau. Bėgiu

Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriamš.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į kanka, pasikalbėkite su panele Kiųlulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Pažangiųjų organizacijų narių 
nerangumas. — Kas dedasi 
siuvėjų unijoje. — SLA. 36 
kuopoje prasideda suirute: dėl 
narių apsileidimo būrelis bol
ševikų pradeda moje šeiminin
kauti*

gaut. “Main floor” tikietų išpar
duota gana daug, vienok yra bai
mės, kad gali atlikti tuščių vie
tų. Tuščios vietos ant “main 
floor” daro blogą įspūdį į pub
liką ir į artistą. Tos vietos pri
valo būt “užpildytos ir tuo rei
kia kuo greičiausiai pasirūpinti. 
Jei subrus tikietus pirkti lietu
vių skaitlingų' organizacijų pir-

Busto Telefonas 
Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Wcst Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimo.

, Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago

“Chroniškas alkoholikas”, bu 
vo atsakymas. “Labai nervin 
gas. Jo važiavimas yra pavojin
gas piliečiams, 
jam mažiausia 
išlaidas.”

“Aš pakelsiu
$150”, pareiškė teisėjas. Gi at
sikreipęs į Nelsoną paklausė:

“Ar jus einate j bažnyčią?”

The Stock Yards Savings Bank
T 4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

Pradedant su birželio 21 d, iki rugpiučio 30 d. San- 
,dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems, na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didele eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

■ • Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi- 
gydamd vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. .Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS’
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus. pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina C5o. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijfi.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Sveikatos konūsionjerius 
Dr. Bundesen pareiškė, kad jis 
dės pastangų, idant mokyklos 
butų tinkamai apšildomos. Esą 

klausimas 
Sveikatos 

kamba- 
pridera- 
jų svei- 
daugelis 
privers- 

nes

NUSIUNČIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis ptr 25 dienas. 
Tarime tiesiogyrtl susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypėtiškai arba raštu*į
J
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

-SEE <£/>/£>
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Chicagos lietuvių 
kunigų p. J. Ro- 
atvykęs iŠ Lietu- 

pa pasakojo apie 
padėtį ir sąlygas Lietu- 

Pasikalbėjimas įvyko po

šti bolševikišką tavorą. Pasta
ruoju laiku toje kuopoje pradė
jo pasireikšti stačiog nepaken
čiamų dalykų. Gerai suorgani
zuotas komunistinis aparatas 
bando visos kuopos vardu kep
ti'rezoliucijas, kurios nieku bu- 
du negali būti pateisintos. Su
sivienijimo konstitucijoje aiškių 
aiškiausiai yra pasakyta, kad to
kiems gaivalams, kurie kenkia 
susivienijimo atstovaujamam 
reikalui, nėra vietos organizaci
joje. Nesenai vienas tokių kenk
smingų organizacijai elementų 
tapo iš Susivienijimo prašalin
tas. Ir nežiūrint to, kad prasi
žengimas to bolševikiško agita
toriaus 'tapo pilnai įrodytas', jo 
sekėjai Temia jį. Remia viso Su
sivienijimo nenaudai. Tai daro
ma visur, kur tik nariai yra ap
sileidę, heboja savo organizaci
jos. Tai norima daryti ir 36 kuo
poje. Ir jiems sekasi, nes dau
guma narių žiuri į kuopos gero
vę pro pirštus.

Kuopos pirmininkas Ad. Mi- 
cevičius rengiasi pasitraukti iš 
savo vietos: jam išsisėmė kan
trybė dėl tokio narių nerangu
mo. Ir tai suprantama. Matant, 
kaip demagogų saujalė ryžasi 
šeimininkauti kuopoje, ryžasi 
antmesti savo diktatūrą, — ne- 
noroms prisieina toks žingsnis 
daryti.

šiam vakarui yra šaukiamas 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas, kur bus pranešta apie kuo
pos stovį, kur bus paaiškinta 
prie ko privedė kuopą narių ne
rangumas.

Nejau ir tai, kad kuopai grę- 
sia rimto pavojaus įkplimpti į bol 
ševistinę balą, tapti kelių Mask
vos garbintojų įrankiu, — ne
jau ir tai nepaveiks į narius? 
Nejau jie tiek apsileido, , tiek 
yra apatingi, kad visai nieko 
nebenori žinoti apie savo kuo
pą £ Jeigu taip, tai žinoma, pri
sieina kryžiukas pastatyti. Bet 
visgi nesinori tikėti, kad daly
kai butų jau iki tiek nebepatai
somi. Greičiau tai tik laikinas 
apsileidimas. Tad šiandien 8 vai- 
vak. visi SLA. 36 kuopos nariai 
susirinkite į Raymond Institute, 
816 W. 31 St, 
ar jus norite, kad būrelis dema
gogų dirbtų kuopos vardu tokį 
darbą, kuris kenkia visam S. L.

šalia teisėjo Haas šią savai
tę sėdi Dr. Jonės ir reiškia savo 
nuomonę apie pakliuvusius bė
don automobilistus, kurie nega
li atprasti nuo pergreito važinė
jimosi.

Eimer Nelson. švedas, atsidu-
* *♦

rė teisme už važiavimą automo
biliu girtame stovyje. Nelson 
prisipažino, kad jis buvo vieną 
ištraukęs
tinęs. Prisipažino taipgi, kad jis 
buvęs 'kartą areštuotas kaipo 
“netvarkių” namų įnamis.

Teisėjas Haas pažiurėjo į Dr- 
Jonės.

“Ką jus patartute, dakta-

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Mary Virzintas, 3533 Wallace
St., rūgs. 21. *

Veronika Savickas, 3545 Em-
erald Avė., nigs. 16 d.

Olga Savickas, 3545 Emerald 
Avė., rūgs. 16 d.

Joe Lozarus, 8941 Muskegan 
St., rūgs- 17 d.

Alice Shervilas, 3329 S. Mor
gan St., rūgs. 22 d.

Bronislova Draugalis 921 W.
33rd St., rūgs. 22 d. ’

Marė Emaško, 8435 Burley, 
rūgs. 27 d.

Helen Kilis, 12446 Pamell av., 
nigs. 23 d.

Jas. Karščius, 2360 E. 70 St., 
rūgs- 22 d.

Stanley Adomaitis,. 827 W.
33rd PI., rūgs. 23 d.

Mathew Wilkis, 1930 Park 
St., rūgs. 20 d.

Alfonse Berbulis, 10641 Ed- 
brooke, nigs. 8 d. I

Nenešiokite Diržo
Po Ilgų bandymų, išradome mechani
kų systemą, kuri išgydo ruptura vyrų, 
motetų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon-
8 ■ŽSmimM DYK AJ *io mokslinio eyate-

111 ifir.ulinio tieinn 
kurie kenčia nuo 
rupturort. Jis turi 

»i sek i m o kur Irri 
Nedalo skir- 

<umo jei ji| < l.an- 
Jei kitu:, visus <1h- 

■i'?K •ykus, ateikite dr 
pamalkite demon-

— dėl sa
vo žingeidumo. ftia . nirs plieninių 
eprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus Kausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J, BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užiateresuotiems

Afi pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj elėiienoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką e^zuminaciją ir 
tarnavau kaipd kapitonas lauko licroni- 
pėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam- nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydo mane.

M. G, McCarthy, M. D. 
217 E. 31»t St., Chicago. .

PcY sekamas trisdešimts dienų 
*/ž kainos.

______ j, ku- 
ateis | musų nuolatini ofisų re- 

laike sekamų 80 
gaus pilną demonstravimą tos 

DYKAF — ir tu- 
gauti gydymą už pusę kai-

Nes pavojus išdvysty- 
yra.

9 vai. ryto iki 5:30 pu 
subatoinis nuo 9 
vakare. Nedšldie- 

ry to iki 1 vai. dieną.

System
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I Būreliui 
biznierių ir 
manas, vėl 
vos, vakar 

biznio 
voje. 
n. Romano “lunch’o”, sureng
to Morrison hotelyje vakar 
djenos lajku. Ponas Romanah 
kvietė inteligentus ir biznie
rius važiuoti Lietuvon ir ten 
ištirti ką kiekvienas ' galėtų 
veikti, kokį biznį steigti, prio 
ko prisidėti, ar kokią vietą 
valdžioje užimti.

Kalbėdamas apie 
politiką, p. Romanas

I ko pasakė, jog jis 
krikščionis demokratus už tai, 
kad jie, laimėję rinkimus, ne
stato į valdžios vietas • visų 
savų žmonių, bet pusę vietų 
atiduodą priešingoms parti
joms, nely^įnant, sa|kd,' (kaip 
kad jeigu čia Amerikoje re- 
publikonaiį, laimėję rinkimus 
atiduotų valdžios vietas de
mokratams. Iš to išrodė, kad 
vietos Lietuvoje visgi turbut 
butų tik tiems, kurie myli ka- 
dcmuU ar kuriuos kademai 
m^li... Lietuvoje, sulig Ro
mano, esą nemaža^ ir blogo, 
kurį amerikiečiai galėtų taisy
ti. Ypač bloga esą, kad ten 
dabar net ir bankuose nebesą 
litų. Todėl amerikiečiai, sako, 
padarysią gerai pradėję Lie- 
tuvovai skolinti pinigų.

Po p., Romano kalbos išreiš
kė savo mintis p. J. J. Elias, 
Univėrsal State Bankov prežL 
dentas, linkėdamas svečiui 
daug labo, o taipgi p. J. Bron
za, Metropolitan State Banko 
prezidentas, nurodydamas ga- va yra arčiausia prie širdies, ku- 

automobilistams pri- limybę paskolos Lietuvai. rie ryžasi visose draugijose pir-

GOSH- 'BzJT THE5E DOCTO^S

SGIEJ4TIFIČ.
YVORO /R COURT- FJLl.
To ęOf'tSMJ-'T Ą MEDlC^£_
T>lG-TfORĄFiV 'SE.FORE. Į 1

Y*rrn 
—

mokyklų šildymo 
tiesioginiai liečia 
Departamentą. šalti 
riai neleidžia vaikams 
mai mokytis, kenkia 
katai. Pereitą žiemą 
vaikų šalčiams užejute 
ti buvo pasilikti namie, 
mokyklose buvo nepakenčia
mai šalta.

Dr. Bundesen sako, kad šią 
žiemą to nebusią, jis pasirūpin
siąs, kad mokyklų kambariai 
butų taip jau šilti,, kaip ir gy
venimo bustai.

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

Kudula.it
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lietuviu Rateliuose.
r—

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

mininkai, sekretoriai, Iždininkai 
ir kiti viršininkai, tai į didžiulę 
Orchestra Salę uodas snapo ne- 
įkiš. O kur gi tų organizacijų 
nariai? Jog jie yra aktyvus žino- 

.nes ir jie penktadienį silke ne
pasitenkins — jie papratę lan
kytis susirinkirriuose, dirbti. Tat 
šio penktadienio vakare padary
kime masinį susirinkimų lietu
vių muzikos — dainos garbei. 
Darbo tame susirinkime bus la
bai daug, bet kad tam susirin
kimui vadovaus gerb. musų ar
tistas Babravičius, turėsime ge
riausias pasekmes ir labai daug 
malonumo, šiandie paskutinė ir 
patogiausia diena prisiruošti — 
nusipirkti bilietus savo koloni
joj, arti savo namų. Ilgiau ne
verta laukt, nes rytoj reikės ei
ti kur kas toliau, kad tikietų ga
vus. 1 , .

Reikalinga atminti, kad šį 
koncertų p. Babravičiui rengia 
Chicagos 'lietuviai bendromis jė
gomis. Chicagos lietuviai rengia! 
Kuomet Chicagos lietuviai ren
gia, tai jau turi būt didelės svar
bos dalykas ir turi būt gerai su
rengta. Užtenka atsiminti kas 
nuveikta praeity, kad subruzdus 
padaryt šį koncertų iškilmin
giausiu.

Chicagiečiai rengia p. Babra
vičiui išleistuvių koncertų, o p. 
Babravičius rengia chicagiečiams 
atsisveikinimo koncertų. Daini
ninkas Babravičius
koncertuose sužavėjo muzikos 
žinovus, amerikonus ir lietu
vius. Šiame koncerte jis žada 
dar geriau pasirodyti. O mes, 
privalome dėti visas pastangas, 
kad Chicagos lietuvių vardo ne
sugadinus — pripildykime Or
chestra Salę.

Komiteto pirm.
Dr. IC Drangelis.

K. Sabonis, 
J. Sauris, 
J. Mickeliunas, 
M. Dūdas, 
P. Adomaitis, 
L- Katauskaitė, 
J. Venclovas, 
J. Lazdauskas, 
J. Budrikas, 
A. Kaulakis, 
Dr. K. Draugelis, 
Aldona Bernotaitis, 
Ad. Micevičienė, 
Ad. Micevičius, 
Dr. C. K. Kliauga, 
M. Bernotaitis, 
J. Šidlauskas 
Dr. A. Montvydas, 
Ona šlapikaitė, 
M. Mickeviečienė, 
A- Nausėdienė,
A. S. Pocius,
Dr. A. X Žimontas, 
J. Sinkus, ♦ 
Kun. I. ATbavičiup,
I. Rakis,
M. Bagdonas, 
S. Grišius, 
E. Bakševičius, 
Kun. I. česaitis, 
M. Rozenskis,
J. Kazlauskas, 
M. Kirienė,
P. Sarpalius, 
Adv. F. P, Bradchulis, 
Dr. S. Naikelis, 
Alex Micevičius,
B. Bemotaitienė, 
Kun. A. Skrypko, 
Kun. Al. Baltutis, 
Paul P. Baltutis, 
Pins Grigaitis,
K. Jurgelionis, i

PRANEŠIMAI.
KASDIEN tamsta^ali prisiraĮytl RUjMAs ant ren(Jos vienam

vWldni(l. {švaįri$ užlaikomas
\..rie Naujienų Spulko^, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
mas kas savaitS po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1730 S. Halsted St.

S. L. A. 36 kp. laikys mėnesinį su
sirinkimą trečiadienį spalio 3 d., 7 v. 
vak. Raymond Chapely svetainėje, 816 
W. 31 St. Prašau narių nesi vėlinti 
pribukite laiku ba bus renkamas pir
mininkas, ba Micevičia rezignavo nuo 
pirmininko, taipgi visokių nesusiprati
mų kurie kenkia S. L. A. organizaci
jai, tai susirinkimas turės aptarti

— Valdyba.

Susivienijimas Lietuviu Namų Savi
ninkų nrjėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį spalių 3 d., 7:30 'vai. vak. 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.

Visi nariai malonėldte laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbių daly
kų aptarti

Norintys įstoti kviečiame atsilanky
ki. Nariais priimami visi namų savi
ninkai Chicagoj.

Nut. rašt. A. Bugailiškis.
-------------- . f ■

Bridgcportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
iienį, 7:30 vai. vak., • Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Jaunosios Birutės repeticijos įvyks 
trečiadieny, spalio 3 d., lygiai 6:30 v. 
vakare. Visi nariai bukite laiku, tu
rime daug svarbių reikalu — rengia
mės važiuoti į Aurorą nedėlioję, taip
jau gautas pakvietimas dalyvauti Lie
tuvos Amerikos Paš. Pil. Kliubo vaka
re Kliubo vakare, spalio 14 d.

— Valdyba.

REPETICIJA DLK. Keistučio Kliu
bo ruošiamo statyt veikalo “Jiiozapas 
ir Zelbora”, II akto, bus šiandie, spa
lių 3, 7:30 v. v. pas J. Pabaršką, 2630 
W. 38th St. — Visi lošėjai turintieji II 
akto roles malonėkite laiku susirinkti.

— Režisierius.

pirmuose LAIŠKAI, KURIE RANDASI 
MUSŲ OFISE.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitarpi
nis Pašalpos susirinkimas įvyks šian
dien spalio 3 d., 8 vai. vale., Liuosy- 
jes svetainėje (1822 Wabansia Avė). 
Visi nariai malonėkite susirinkti.

— Valdyba.

ke šian- 
Liuosy-

Babravičiaus koncerto 
rengimo komitetas

Į komitetų, kuris rūpinasi p. 
Babravičiaus koncerto 
niu, įeina šie žmonės:

Kun. B. Bumšas,
J. Balsis,
O. Reržynskienė, 

į A. Beržynskas,
P-ia Šauliene

surengi-

ANTANAS AUZBIKIS

Mirė 30 d. rugsėjo, 3:50 vai. 
nakti. Velionis paeina iš Gir- 
diškės parūpi Jos, kaimo Sodelio, 

Tauragės apskričio. Paliko mo

terį Marijoną, sūnų Franciškų 
ir dvi dukterį Jadvygą ir Broni- 
slavą ir brolį Joną. Laidotu
vės bus seredoj spalio 3, iš na
mų 4554 S. Paulina St. 8:30 vai. 
ryto į šv. Kryžiaus bažnyčią iš 
ten į šv. Kazimiero kapines. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
malonėkit dalyvauti laidotuvėse. 
Lieka nuliūdę

Moteris, vaikai ir brolis.

Adomaitis, J.
Burogas, J.
Burzdas, J.
Gervei, J. (2)
Gukauskis, J.
Gustauskas, J.
Gutanckas, J.
Josulenas, A.
Kaunetis, J. (3) 
Kawall, J. G.
Knatauskienė, Katrina 
Kelia, Frank A.
Laureckis, Simona^ 
Lazdauskas, J.
Mack, Frank
Marcinkus, Antanas, 
Mažeiko Stephan 
Molinauskas, J. J. 
Packiauskis, Vincae (2) 
Peters, J.
Petrulis, J.
Paviovskis, Ignacus, 
Pupin, A- H.
Sholteman, James 
Skinderis, J.
Stiklą, France® 
Valinskas, J.

APDRAUSTI LAIŠKAI 
šileikiui, J.
Griunas, John (2) 
Tamosunas, S. 
Vaitauckas, M.

“SPECIAL DEUVERY”

LAIŠKAI
Apulionis, A. meldžiu greitai 

atsiimti šią laišką, nes jau gu
li septintą dieną.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Jięškau savo pažįstamo An

tano šiaudvičio, gyvena IChi-1 
cagoje, bet nežinau kur. Aš 
esu dabar atvažiavęs į Chica- 
gą, labai norėčiau pasimatyti. 
3h. Raminas, 2864 N. Ashalnd 
Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMUI
Aš ESU VAIKINAS; noriu gauti 

draugę, kuri mylėtų gyventi su ma
nim. Gali būti ir našlė ir su vienu 
vaiku. Mergina neturi būt senesne 
kaip 25 metų, aš esu 29 metų ir dirbu 
mainose. /

CHAS NORKUS,
P. O. Box 216, Harrisburg, III.

IRRENOAVOM
PASIRENDAVOJA Storas priešai 

didžiausią fabriką, kur dirba 25000 
žmonių. Storas yfa geras dėl resto
rano. galiūno arba Ice Cream parlor. 
Renda pigi. Atsišaukite šiuo antra
šu.

4632 So. Ashland Avė.
Nuo 9 ryto iki 9niu vakare.

RENDON krautuvė naujame name, 
prie Kedzie Avė. ir 54 PI. Gera vieta 
bučemėj, grosemėj, siuvėjui, a. p t ietie a. i. 
Atsakantiems žmoniems ęluosinve gerą 
lygą. Busiu nedėlioj nuo 1 iki 3 po 
pietų.

Telefonuokit vakarais 
Nevada 3788

JIESKO KAMBARIU
Lenkų užmanymai

ROMANAS SOLTAN

Mirė panedėlyj spalio 1 d. 9 vai. 
ryto, 24 metų amžiaus. Paliko 
nuliudime senus tėvus, seserį ir . 
švogerį. laidotuvės bus ket
verge, spalio 4 d. iš namų Sol- - 
tanų, 4726 So. Honore St. Lydės 
j šv. Kryžiaus bažnyčią kaip 9 
vai. ryto, o iš bažnyčios, po pa
maldų lydės kaip 10:80 vai. ryto 
j šv. Kazimiero kapines. ’

Užpragom visus jo draugus ir 
pažįstamus atsilankyti ir pasa
kyti paskutinį sykį amžiną at
silsį Romanai Soltan. Pasilieka 
didžiausiame nuliudime tėvas 
Jonas ir motina Juozefa Solta- 
nai, sesuo Jadvyga Vitkauskienė 
ir švogeris Edmundas Vitkauskis

Maskva (R). Lenkų pulki
ninkas ščavinskas darus pasiu- 
)Iymą Lenkijos vyriausybei 
užimti Rytų Prusus neatsižiu- 
rint ar kiltų ar nekiltų Vokie
tijoj revoliuciją. Sųryšyj su 
tuo ščavinskis nuordęs, kad 
Lenkija neįstengsianti laikyti 
Vilniaus, neužėmus Lietuvos ir 
Gudijos, nors iki Berezinos 
upės. Lenkų pulkininkas ma
nus, kad lenkų armijos užda
vinys—atitaisyti Versalės su
tartį taip pat Lenkijos vaka
ruose.

-REIKALAUJU kambario 
Cicero miestely taipgi ir ga- 
radžiaus kartu, arba gal kai
mynystėj randasi. Meldžiu 
pranešti laišku.' J. M. 
Z 4208 S. Richmond Avė.

REIKALINGAS kambarys 
dėl dviejų vaikinų Bridgepor- 
to apielinkėj prie blaivų žmo
nių. Atsišaukit į Naujienų 
Skyrių. J. M. J. No. 36.

3210 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
;......      4 «i. ----------------------------

Pranešimai
•............................. /

KAMBARYS ant rendos vie
nam arba dviem vaikinam ar 
merginom, garu apšildomas, elek 
trika, maudynes, arti karų, be 
valgio, 2 lubos, 2208 S- Albany 
Av. arti 22ro^. Z. Zaveclds.

kada renria, veikia

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas atidedamas sekamai savaičiai, ka
dangi daugelis nariu pareiškė norą 
dalyvauti p. Bkbravieiaus koncerte.

- VNdjfca.

PA1RANDAVOJIMUI puikus 
kambarys. Tinka vyram, mer
ginom ar vedusiai porai. Tyki 
vieta, arti karų.'

P. G.
4849 So. Hbndre St.

SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKIA lietuvio selesmano 
prie vietinio Real Estate ofiso. 
Nepaprasta proga tikram vy
rui. Tu’ri pašvęsti visą laiką. 
Atsišaukite asmeniškai.. 
Ellinwood, Realty Co. 25 N. 
Dearborn St. Mr. Rehm.

ir gera vieta dėl gero vyro. 
Kreipkitės:

910 W. 32nd Place 
2 lubos;

KAMBARY^ ąrit rendos su 
moderniškais patogumais, kar
štu vandeniu apšildoma. Ran
das pietvakarinianje daly mies- 

’to. Tel. Republic 3490.
6338 Mozart St.

v

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 84 Metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

=

REIKIA DARBINIUKį)
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
2 autęmobilių mechanikų, 70 iki 75c. 

į vai. 2 karpenterįų, $1.25 į vai. Ang
lių ševeluotojų, $5 į dieną. Pečkurių, 
$130 į mėn. Vyrų pasiuntinėjimui, 60c. 
į vai. Inspectorių, $25 į savaitę. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapiusj 50 
iki 55c. į vai. Darbininkų prie mašinų, 
60c. į vai. 2 pekerių, $22 į savaitę, 44 
valandos darbo. Restaurano porterių, 
nuo $18 iki $20 į savaitę ir valgis. 
Steam fiterių, 67 %c. į valandą.

MOTERŲ
2 moterų į kafeteriją, valandos nuo 

7:30 iki 4:30, $18 į savaitę, 6 darbo 
dienos savaitėje, 3 indų plovėjų, $18 
iki $20 į savaitę. Moterų į dirbtuves, 
32 centai. '

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
ĄGENCY, 

4191 So. Halsted St.

MOTE&Ų
.4 ... 4 < 4- •■>*»rp4V^**“'**^*»*>***^a*****^‘ '

REIKIA merginų 16 metų ar 
senesnių. Lengvam ir švariam 
dirbtuvės darbui. Kiekviena tu
ri rūbams užrakinamų kaiųbarį 
ir valgymui kambarį. Gera al
ga nuolatinėms (lųrbininkėms. 
Atsišaukite . ,t -l$ b

R- J. EDĘR^R COr
Cor. Orleans & Ohio Sts.

—r--------------- -np—,——
REIKIA merginų arba mote

rų darbui į pajų išdirbystę, pra
džiai $16 į sAvaitęi*!

Atsišaukite ’ • <'
3609 W. Harrisbn St.

50 MERGINŲ
Išsimokinimui kaip vynioti 

coil. Mes čia mokame labai ge
rą algą kol jus mokinsites ir 
kuomlet jus turėsite patyrimo, 
jus gausite mokestį kaip už 
darbą nuo štukių. didžiaifsią 
algą Ghicagoje. Nuolat darbas 
visą metą moderniškoj dirb
tuvėj. Gabios merginos gali 
išmokti šį darbiį į tjumpij Itvi- 
ką, Taipgi mums reikia paty
rusių punch presą operatorkų, 
tdefono vielų] vyhiotojų, tele
fonų vielų galų nitavotojų ir 
vielų vyniotojų. ,

CeMagg Šwitchboard Go.
1066 W. Agąms St.

REIKIA senyvos moteries 
pridabojimui 1 metų mergai
tės. Gera mokestis.

• Atsišaukit:
5159 S. Morgan St.

___________----------------------
MOTERŲ 4

MERGINŲ

Lengvam asemblinimo 
darbui. Taipgi punch 
presg operatorkų.
THE WAŠHBtTRN CO. 

6102 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKy

REIKIA automobilių plovėjų, 
patyrusių. Nuolat darbas, gera 
alga.

NAVILLUS GARAGB • 
6115 Prairie Avė.

ti'1'

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

REIKIA —
Patyrusių vyrų operavimui 

garinių derrick.
Chernyk Iron & Metai Co.

1000 W. 22nd St.

PARSIDUODA groserne, kaina 
$850, viena grosernė viduryje bloko, 
visokių tautų apgyventa vieta.

Atsišaukite
5137 S. Paulina St.

z Galima matyti savininką nuo 5 vai. 
ryto tiki 10 vai. vakare.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitų tdutų apgyventoj 
kolonijoj. Biznis geras, tik 
reikia darbininko. Priežatsis 
pardavimo — liga. 4502 So. 
Honore Str.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

REIKIA tuoj bučerio. Tuoj 
galima atsišaukti per laiškus. 
Gera alga ir geros sąlygos.

. A. SUCILA, 
12300 Emerald Avė.
Tel. Pullman 3990

PARDAVIMUI groesrnS, 
smulkiu dalykų ir( mokykloms 
reikmenų krautuvė, skersai 
kelio mokykla. Pigia kaina.

4619 So. Hermitage Avė.

ŠTAI BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas 6 pagy

venimai po 4 didelius kambarius, na- 
nas vėliausios mados įrengtas. Pan
dos neša $315 į mėnesį. Parduosiu 
su $5000 įmokėjimo ir kitus ant leng
vų išligų. Kaina $20500, namas ran
dasi prie Garfield bulvaro.

Del platesnių informacijų pašau
kite.

WM. griteJnas 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor
Tel. Boulevard5066

REIKALINGAS bučeris, dar
bas ant visados, mokestis gera 
geram vynfi. Atsišaukite

4288 S. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 1670

BARGENAS ’ Pardavimui 
grosernė J r bučernė su* ledo 
mašina. Turi būt parduota Šią 
savaitę be išėmimo. Kaina 
$2.800. Jei rejkia — išmokėji
mais. Prie transferinio kam
po. tx604 West 31 st St.

REIKAL1NGAS barberis 
karais ir subatomis po piet.

k. RAŽAS,
4438 So. Fairfield Avė.

Lafayette 6907

va-

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, ciga- 

retų krautuvė, taipgi ir automobilių 
naujas, vartotas tik 6 nedalias, viskas 
parsiduoda už pusę kainos. Atsiliep
kite tuoj nes turiu gerit parduoti.

4932 W 14th St.^- 
Cicero, III.

. Extra gražus namai.
Nauji mūriniai namai tik baigiami 

būdavot po 6 ir 6 kambarius, viskas 
vėliausios mados intaisymai. Gražioj 
vietoj, lietuviams gerai žinomą tarpe 
65 ir 66 ir Talman ir Rockwell, katrie 
mylit pirkti gi-ažu namą ir puikioj 
vietoj atvažiuokit ir pamatykit musų 
namus, mes parduodam už kėš ar 
mainome ant mažesnių namų ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė., Chicago, III.

Phone Lafayette 7674

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

am- 
dar- 

operavimo depar-

Reikia -
VAIKINŲ

Nuo 16 iki 20 metų 
žiaus lengvam dirbtuvės 

bui mu'sų 
tamentje.

Gera proga apsukriems vai
kinams. /

Bernard -— Hewitt & Co. 
910 W. Van Buren St.

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubi} 
springsų grtimafoną su rekordais u? 
J erą pasiūlytą kainą. Viskas nauja * 
ųs galite sutaupyti daugiau kaip, pu

sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei 
kitę greitai ir pažiūrėkite šio bargeno 

1922 S. Kedzie Avė. •

Pardavimui 4 flatų mūrinis 
namas, netoli 63 ir Wood Sts. 
2—5 ir 2—4 kambarių flatai. 
Presuotų plytų frontas ir pur
čius, kieto medžio grindįs. Na
mas gerame padėjime. Kaina 
$16,500. Reikia pinigais $7,000 

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 St.
Prospect 1910

>
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AraOBILIAI1

a

RERCIA shearmenų ,į 
žies atkarpų jardą.

Atsišaukite:
Rubens Metai & ‘,Iron

, 1334 W, Lake St.
Co.

PARSIDUODA automobiliu? 
7 pasažierų, Lamazin, gerair 
stovyje, kaina prieinama,

J. MORAUSKIS, 
1730 S. Union Avė-

Tel. Ganai 4968

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai, 
'markiai augančioj biznio vietoj, ant 
’7 St. ir Rockwell. Taippat parsiduo
ta 4 lotai krūvoj ant Western Avė. 
Gera vieta dėl anikokio biznio. Gau
kit bargena. Greitai turi būti par- 
’hota.

6550 So. Artesian Avė.
Tel. Republic 0545 po 6 v. v.

MOKYKLOS
f

EXTRAI EXTRAI
Parduodu bučęmę ir grosernę ar

ba mainau ant saliuno. Ruimai1 .gy
venimui. Išdirbta vieta; turi būt 
parduota 'greitai. Priežastis svarbi.

4342 So. ,Maplewood Ava.
, • Tel. Lafayette 0551

KAS NORIT išmainyt turing 
karų ant įkupei ir kad nedides
nis būt kaip ant 5 pasažierų 
galit matyt nuo 6 iki 7 vai. vak 

710 W. 33rd St.

PARSIDUODA 
. BŪČERNE.
Atsišaukite 

2137 W. 21 St.
-, Chicago.

NAMAI-ZEME

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 Wefit Madison Street, 

Tėf.šeelcy 1643
Siuvimas, dezlinavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakari jų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžinus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefohuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

PARSIDUODA galiūnas. Prie
žastis pardavimo, — nevedęs ir 
negaliu užlaikyti biznio, parduo
siu pigiai. a

1457 So. Sangamon St.

AŠ MAINYSIU SAVO FARMĄ 
' —— ___-

Wisconsino valstijoj j Chicagos na 
mą su bizniu, saliunu. arba bučeme 
nes esu persenas dirbti ant farmos 
Greitai mairiant, mainysiu pigiai. Yrr 
120 akrų žemės, 75 akrai dirbamos 
daugiau ganyklos ir miškas. Per ma 
no farmą bėga upe; farma stovi prie 
valstijos keuo, 8 mylios nuo miesto 
ten galima parduoti kasdien visko. A\ 
mainysiu su visais gyvuliais, mašjno 
mis ir javais. Agentų nenoriu. Mel 
džiu atsilankyti pas,

G. D. TALUC,
2102 N. Leavitt St., 3 augštas

T

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabaeh Avė. 

Dearbom 3173 
DREBIŲ, SKRYBfiLIŲDRESIŲ, SKRYBfiLIŲ 

(kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj. Storų aplinkui nėra, 
renda E>igri, gyvenimui ritimai, 
2 Mokai nuo Jackson parko, 1413 
E. 58 St. Tel. Fairfax 2619.'

PARDAVIMUI bungalow su 
rakandais. ' Parduosiu 
yra elektrikas, grasas ir visas 
įtaisymas vSiauios mados Atsi
šaukite. 2301 W. 71 st.

PARSIDUODA groserafi ir 
bučernė pietinėj dalyj miesto. 
Vieta apgyventa svetimšaliais.

NAUJIENOS,
1789 S. Halsted St. Box 343

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti j trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 29.

FĄRMA ant rendos. 80 ake 
riti su budinkais Chicagos mie
ste, gyvulius,; padargus gali 
pirkti ar rendaVoti. Atsišauki
te J. Walush, 11750 S. Ash
land Avė.., West Pullman nuo 
8 ryto iki 3 vai. po pietų.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos, Geoęrafijos, Politines Ekono- 
mijos. Pilietybes, Dailrašystes. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etiniai ogi jos Oratorystes.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.

Parduo-

PUIKUS BARGENAS

Pardavimtii mūrinis namas, krautu
vė, 24x110, su 6 kambarių flatų vir
šui, taipgi šalę tuščias lotas, prie 
Węsten\ Avė, netoli Douglas bulvaro, 
žemi viena tiek verta, kaina už vis
ką $18,000, pinigais $8,600.

Savininkas
C. E. KELLY, 

842 Marengo Avė., 
Forest Park, III.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
’rekyboe dalykų. Prirengia prie 

<votimų j visas augėlesniąsias mo- 
cyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
ki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Medi!dieniais: nuo ^10 ryto Iki 
12:00 dieną\mokina ’ Hetnvtų kai
mą gramatikos ir rašybas.
1301 Sb. Halsted Si., CHcagp. 
kampas 33-šios gat., 2-ros luhoa)

PARIDAVIMUI ice cream 
parloras lietuvių kolonijoj. 

Biznis išdirbtas nuo daugelio 
metų. Priežastis pardavimo— 

apleidžiame miestą, 
sime greitai ir pigiai

2959 So. Halsted St.
PARSIDUODA ' bučeme i’r 

^rosemfi 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
ši'ltu vandeniu apšildomi. Lysas 

met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

Pardavimui krautuvė ciga
rų, soda fountain, saldainių, 
žufrnalų, mokykloms reikme

nų, prie karų sustojimo, pigi 
renda, gyvenimui kambariai!, 

parduodu, nes tunu kitą biznį 
4512 WMjtrwwth Avė

PIRMOS KLESOS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS.

Po 6 kambarius kiekvienas flatas 
pečiais šildomas. Randasi geriausioj 
vietoj South Englevood, netoli eleva
torių transportacijos, Normai parke 
ir bulvaro. , Rendos atneša į metuc 
$1,9'00. Kaina greitam pardavimui 
$16,000, pinigais $6,000, kitus pagal 
sutartį.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

ALIEJAUS STOTIS PARDAVIMUI 
Puiki proga vikriam biznio žmogui. 
Alėjaus stotis jau daranti biznį, prie 
Iixie kelio, kur 1000 karų pravažiuoja 

valandą, žemės yra 200x50 pėdų 
su lysu dėl 20 metų. Turi būt par
duota iią savaitę.

SCHETTER & BENLINE 
6705 So. Ashland Avė,, Chicago, T1L 

Prospect 1466.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

įsteigta Rugpjūčio men., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rašyti ir kalbėti angliškai į 
labai trumpą laiką. Taipgi arit
metikos, gramatikos, geografijos, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje mes prirengsime jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių.

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St.

netoli Milwaukee Avė.

i&žLi'T


