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Bolševikai sušaudė 5,000 
žmonių Gruzijoj

Jauty sąjunga šauks nu
siginklavimo konferenciją
Konferencija įvyks birželio 15 

d. ateinančiais metais. Jungi. 
Valstijos L* Rusija pakvies;©?

Vokietija stosianti tautų
sąjungon

Skaičius žuvusių Wisconsino 
yiesuloj didėja

Rusijos bolševikai krau- 53 žmonės žuvo Wiscon
juje skandina Gruzijos 

sukilimą
sino viešnioje

GENEVA, rūgi*. 28. — Jei 
trys ar keturios didžiošits u.'v 
tylės, kuries turi mjiųktncs vie
ta:; tautų sąjungų.-' taryboje, ir 
dešimt k‘tų sąjungos narių rati
fikuos arlitraciios ir apsaugos 
protelio1'.:’, kurį šiaude viešai 
paskelbta, tai birželio 15 d;, 
ateinančiais metais, Genevdje, 
bus sušaukta didelė internacio
nalinė nusiginklavimo konferen
cija. . » .‘4. .

Jungt. Valstijos, Vokietija, 
Rusija-ir kitos valstybės, .kurio;. 
nėra nariais tautų sąjUngo'š. 
taipjau tapo pakviesta; dalyvei 
t i konferencijoje.

Skaičius žtivusių auga, ateinant 
daugiau žinių. Minnesotoj 
žuvo penki žmonės.

čekos aukų yra 
sankrovininkai ir 
Daug moterų irgi 
Tiflise sušaudyta

Ateinant vis daugiau žinių 
iš tų vietų, kur pereitą sek
madienį siautė didele viesulą, 
skaičius žinomų žuvukių didėja. 
Vėliausiomis žiniomis, 
sine žuvo viešnioj 53 
o Minnesotoj penki 
Bet iš daugelio Wi 
vietų dar nėra gauta jokių ži
nių ir 
surinkus 
žuvusiu 
nis.

Vokietija nepatenkinta di
deliais Francijos muitais
Francija uždėjo 26 n u oš. muitų 

ant Vokietijos prekių.

AUTOMATINIS PLŪGAS Suėmė lietuvius plėšikus
Policija užvakar naktį su

ėmė Joną Petrauską, 16 m., 
1812 S. Jlalsted St. ir Aleksą 
Olj, taipjau 16 m., 713 W. 17 
St., kada jie bandė įsilaužti Į 
geležinių daiUtų sankrovą prie 
4125 Archer Avė. Du jų drau
gai plėšime pabėgo.

Policija taipjau suėmė tris 
merginas, Mary Pash, Laure- 
tta Padula ir Catherine Mes-' 
uall ir taipjau du vyrus, kuriuos 
kaltina apiplėšime John Pusa- 
teri, iš kurio atimki $500. Kal
tinama, kad merginos privilio
davo aukas plėšikams.

Lietuvos žinios.
Klaipėda

Prof. J. B. Davichon iš Icwa univesiteto, išrastasis automa
tinis plūgas, kuris labai palengvinsiąs stambesniųjų ^arrr.err/ 
darbą. Plūgas yra varomas gąsdinu. Reikia tik? užsukti maši
ną, išarti pirmą vagą, kaipo kelrodį, o jau toliau pats vienas 
plūgas atliks savo darbą be jokio« priežiūros!

Bulgarijoj esą ramu
SOFIJA, rugs. 23. — Kalbė,- 

(Irimas apie paleistas užsieny ži
nias, jog Bulgariją yra apėmęs 
pilietinis karas, vidaus reikalų 
ministeris Russev sako, kad tos 
žinios yra neteisingos ir paleis
tos priešingų valdžiai agitatorių. 
Bulgarija esr dar niekad nebu
vusi taip rami, kaip dabai-.

VViscon- 
žmonės, 
žmones, 

isconsino

todėl prisibi joms, kad 
visas žinias, skaičius 

pasirodys daug didės-

čeką sušaudė 5,000 Gruzijos 
gyventojų. Vien Tiflise išžu
dyta 1,200 žmonių. 
TRElBIZONDAS, rūgs. 23.

čeką pradėjo savo raudoną te
rorą visoje Gruzijoje.

Trys žymiausi čekos bude
liai, jurininkas Peters, Pankra- 
lov ir chinietis Li-A-Zet atvy
ko į Batumą, turėdami neap- 
rybotą galią terorizuoti gyven
tojus ir tuojaus pradėjo masi
nes žudynes.

Didžiuma 
valstiečiai, 
mokytojai, 
išskersta.
1,200 žmonių, o Visoje Gruzi
joje daugiai, kaip 5,000 žmo
nių.

J Batumą kasdie atvyksta 
nauji pulkai ‘bolševikų karei
vių. Daug kareivių atgabena
ma nuo Rumunijos ir Lenki
jos sienų. Delei sutraukimo 
nuo 50,000 iki 100,000 bolše
viką kareivių, Turkijos gene- 
raitote štabas yra priverstas 
irgi /didinti savo kariuomenę 
palei (h'uz'iji'ys sieną. Turkijos 
valdžia daugiąu prisibijo, kad 
užplūdimas bėgančių Gruzijos 
sukilėlių gali iššaukti k i virčius 
palei sieną.

Vokietija bandys stoti 
tauty sąjungon

Tik nacionalistai ir komunistai 
tam priešinasi.

BERLINAS, rūgs. 23. — Vo
kietijos valdžia oficialinial pa
skelbė, kad Vokietija bandys 
įstoti j tautų sąjungą lygiomis 
su kitomis didžiosiomis valsty
bėmis. Niekurie tą paskelbimą 
pasitiko entuziastingai, bet kiti 
obejoja. Bet tik patys kraštuti- 
nieji nacionalistai ir komunistai 
priešinasi stojimui tautų sąjun
gon. Niekurie gi abejoja ar Vo
kietija galės įstoti lygiomis, kiti 
gi sako, kad Vokietijoje dabar 
yra tokis ūpas, kad neleis jai 
rimtai dirbti su kitomis ♦valsty
bėmis ir tik gali kilti kivirčiai. 
Tokie pataria-atidėti stojimą iki 
pati Vokietija f<iek labiau ap
rims.

Delei kįlančių abejonių gal rei
kės sušaukti Vokietijos valstijų 
prezidentus pasitarimui. Bavari
jos prezidentas jau paskelbė, 
kad jis priešinsis Vokietijo.3 sto
jimui tautų sąjungon. • v

NEW YORKAS, rūgs. ę3. — 
Buvusiai amerikietei, bet ištekė
jusiai už anglo, Lady Cheyles- 
more taip nepatiko Amerika, 
kad jai uždraudė rūkyti prie
plaukoje, jog ji tuoj aus išdūmė 
Montrealan, kur tikisi rasti di
desnę laisvę.

žmonių liko sunkiai
Iš Thorp-()wen dist- 
sunkiai įžeisti žino

ki tų mies-

sužeista. Iš 
rikto 25 siu 
nės liko atgi 
tų ligonines.

Audra siautė netik Wiscon- 
sine, bet palietė Minnesotą ir 
abi Dakota valstijas, taipjau 
dalinai ir lovva valstiją.

Thorp apielinkėj gana pla-1 
čioj juostoj viskas liko sunai
kinta. Apie 50 ūkių visišO> 
sugriauta viesulus kely.

Trys žmonės žuvo 
Michigane

GRAND BAPIDS, Mieli., 
sėjo 23.— Trys žmonės 
užmušti ir daug nuostolių 
daryta au<lroj, kuri užėjo po 
sekmadienio karščiu. c

BERLINAS, rūgs. 23. — 
Francijos uždėjimas 26 nucš. 
muitų ant visų iš Vokietijos ini- 
portuojamų prekių, liko labai 

| neprielankiai (pasitiktas Vokie- 
Itijos komerciniuose rateliuose, 
taipjau ir valdžios, kadangi tai 
gali pakenkti pildymui Dawes, 
sutarties. Tie muitai pradės vei
kti nuo spalio 1 d. Valdžia? ma
nanti bandyti prikalbinti Fran
ci jų panaikinti tuos taip augš- 
tus muitus.

* y iFranci ja tarsis su Vokietija.
■ •’ .'

RĄM^OUILLET, migs. 23 — 
Francijos kabinetas užgyrė są
rašą atstovų ir ekspertų, kurie 
kartu su prekybos ministeriu 
Raynaldy pradės derybas; su vo
kiečiais Paryžiuje spalio mėne
sy, tikslu padaryti Franci j os- 
Vokietijos sutartį.

Naujas kunigo
prisipažinimas

Kunigas Hight prisipažino, kad 
ne jis, o jo meilužė nunuodijo 
Sweetin. Jo meilužė jau pri
sipažino prie to.

nig-
likc
pri-

Anglija kviečia Vokietiją 
stoti tauty sąjungon

BERLINAS, rūgs. 23. — An
glijos valdžia per savo ambasa
dorių lordą d’Abernon, atsaky
dama j paklausimo notą, ragina 
Vokietiją įstoti tautų sąjungon. 
Vokietija prašė Angliją užtik
rinti, kad Vokietijos aplikacija 
bus priimta.

Kirilas jau pasiskelbė caru
COBiURG, Vokietijoj, rūgs. 

23. Rusijos didysis kunigaik
štis Kirilas, buvusio caro pus
brolis, išleido proklamaciją, 
kurią j a jis pasiskelbia save 
“visos Rusijos imperatorium.” 
Jp proklamacija liko paskelb
ta čia, ofięialiniudse jo namuo
se. Kirilas nedarysiąs to for
malumo, kad pranešti val
džioms 
ją, bet 
tižiuoju

kad pranešti 
apie savo proklamaci- 
ir toliau vadinsis di- 
kunigaikščiu.

Didelis vargas Filipinuose
MANILA, rūgs. 23. — 40,- 

000 gyventojų Pangasinan ir 
Taria provincijose veik badauja, 
iš priežasties potvinių, žiogų ir 
gyvulių ligų. Baduolius šelpia 
Amelrikos Raudonasis Kryžius.

Atstūmė Pekino kareivius
i TOKIO, .rūgs. 23. — Manžuri- 
jos gen. Čang armija 
Pekino kariuomenę 
miestą Caojang, Čihli provinci
joj. 600 Pekino kareivių liko 
paimti belaisvei), taipjau daug 
amunilijos, kulkasvaidžių ir 2,- 
000 šautuvų.

Mūšiai prie Šanchajaus kiek 
apsistojo.

atmušė 
ir užėmė

Republikonai susirūpinę
’ WASHINGTONAS, nigs. 23. 
— Republikonai yra labai susi
rūpinę priešrinkimine padėtimi 
ir jau rengia prezidentui spech 
alinį traukinį, kad reikalui priė
jus prezidentas galėtų tuojaus 
išvažiuoti su prakalbomis. >

Demokratai mano, kad jie sa
vo prakalbomis labai pakenkė 
republikonams ir kad jei dabar 
rinkimai įvyktų, tai nė viena 
partija negautų užtektino skai
čiaus irinkikų ir prezidento rin
kimai atsidurtų kongrese. Tą 
patį pradeda permatyti ir re
publikonai, kurie irgi pradeda 
abejoti ar pasisek# viešuose rin
kimuose išrinkti prezidentą. 
Kongrese gi Coolidge veikiausia 
nepraeitų. Republikonai numa
to, kad' La Follette spėka kasdie 
didėja ir tai jiems neduoda ra
mumo, kad net ir patį preziden
tą nori išsiųsti su prakalbomis, 
tikėdamies, kad gal jis kiek re- 
publikonus sustiprintų.

TOKIO rūgs. 23. — Japoni
jos aviatorių draugija paskel
bė, kad Japonijos aviatoriai 
pienuoja ateinančiais metaįs 
skristi iš Tokio j Londoną, o 
gal ir aplink visą pasaulį.

MOUNT VERNON, Iii., lug.t. 
23. — Kunigas Lawrence M. 
Hight, buvęs arklių lenktininin- 
kas, kuris vakar prisipažino nu
nuodijęs savo pačią Oną ir savo 
meilužės vyrų Wilford Svveetin, 
kad neva palengvinti jų skaus
mus, dabar permainė savo prisi
pažinimą. Jis pirmiau sakė, kad 
jis vienas visą tai atliko ir kad 
jo meiluse Eisis Svveetin nieko 
nežino apie jos vyro nunuodiji- 
mą, nes jis su ja jokių meiliš
kų santikių neturėjęs. Dabar jis 
prisipažino, kad 
savo pačią, o Sweetin nunuodi- ‘ 
jo jo pati, kuriai jis pampino 
nuodų. Jiedu esą mylėjosi ir bu
vo susitarę vesti, bet jai kliudė 
vyras, o< jam pati, tad ir nutarė 
juos abu pašalinti iš kelio. Jis 
todėl prikalbino savo meilužę 
nunuodyti savo vyrą, kuris kiek 
laiko atgal liko sužeistas kasy
kloje ir sirguliavo. Jai nunuodi
jus savo vyrą atėjo ir jo eilė 
nunuodyti savo pačią. Bet jis 
buvo manęs išvažiuoti kitur n 
tada nunuodyti pačią, kad nebū
tų jokios nuožiūros, bet tuo lai
ku jo pati susirgo ir jis ją nu-

nuodijo ankščiau, neg'u buvo 
manęs. Dvi ūmios mirtys ir iš
šaukė nuožiūrą, kuri privedė 
prie tyrinėjimų, kurie ir iškėlė 
aikštėn dvigubą žmogžudystę.

Kunigui tai prisipažinus, tapo 
areštuota ir jo- meilužė Mrs. EL 
šie Svfreetin. Ji ilgai gynėsi, kad 
ji nieko nežinanti apie savo vy
ro mirtį, kad su kunigu jokių 
meiliškų ryšių neturėjo ir kad 
kunigas prisipažino prie jos nu
nuodi j i m o savo vyro gal tik
tam, kad matydamąs, jog ji 
jam, neteks, jis nori, kad ji ir 
kitam netektų. Pagalios juos su
vesta į krūvą ir palikta, vienus, 
akylai už durų besiklausant jų 
pasikal bėj i mo. Pasi kai bė j r. m as
tardytojams davė dar'daugiau 
medžiagos, jie pradėjo dar la
biau spirti Elsię ir toji ilgainiui 
irgi prisipažino, kad tai ji nu
nuodijo sayo vyrą. Ji sako, kad 
ji tai padarė mylėdama kunigą 
ir jo prikalbėta. Jis parūpinęs 
jai nuodus, o ji tik savo vyrui 
_____  __ ____ i savo vyrui 
tris dožas ir tik nuo trečios do- 
zos pasimiręs. Per visą laiką 

- kasdie pas ją lankėsi kunigas ir 
vis Iragino duoti savo vyyui dau
giau nuodų.

Paskelbus tuos prisipažini
mus prie kalėjimo pradėjo rink
tis didelės minios ir šerifas, 
kad išvengus galimo pasikėsini
mo žmogžudžius nulinčiuoti, pa
siskyrė kiek tik galėjo gauti pa- 
gelbininkų ir juos apginklavęs 

; pastatė daboti kalėjimą.
| Kunigas dabar yra karrttrrrtt^ 
.nėjamas apie ūmią mirtį trejetą 
metų atgal jaunos

' kurios keletą fotografijų rasta 
pas kunigą. Kunigas sakosi ne
atsimenąs jos pavardės.

.. ... jai nuodus, o ji tikjis nunuodijo iJ ;r sudavus). J) davus)

mergaitės,

6 metu mergaite eina, skersai 
Ameriką,

LIV1NGSTON, Mont., rūgs. 
23. — Į čia atvyko tufrbut jau
niausia vaigštikė einanti skersai 
visą Ameriką. Tai Betty Rose, 
6 metų, kuri pėščia atėjo kartu 
su motina iš Pittsburgh, Pa. ir 
eina į San Francisco. Motina su 
dukteria ne kempinai laukuose, 
bet apsistoja koteliuose ir sutin
ka, jei k ašį jas paveža.

Moteris kėsinosi nužudyti Her- 
riotą.

RAMBOUILLET, rugs. 23,— 
Premjerui Herriot išėjus iš pre
zidento dvairo po kabineto susi
rinkimo, sujudusi moteris įėjo 
sargybos kambarin ir padavė re 
Volverį, sakydama, kad ji jau tre 
čiu sykiu kėsinasi nužudyti pre
mjerą, bet kiekvieną kartą pri
trukdavusi drąsos, nes jis toks 
gražus, kad ji negali privciisti p’ 
nužudyti. Manoma, kad ji pami
šusi.

žuvininkavimo daviniai Klaipė
da krašte 1924 m. liepos m.

Juros žuvininkavimas: Klai- 
pūdcfl apygardoj plekščių paga
vimai geri, visų kitų žuvų rusių 
nepatenkinti. Kainos buvo pusė
tinai aukštos. Juodkrantės apy
gardoj įgabeno žuvininkavi- 
mas ceizu ganėdinančių pajamų. 
Kainos už išgabentas ant kran
to žuvis nebuvo tokios, kokių 
žukliai buvo manę gauti, kadan
gi plokštės labai mažos buvo. 
Nidos apygardoj žuvininkauta 
visą mėnesį ūdomis ir plekščių 
tinklais. Pagauta mažai. įlankos 
žuviniiikavimas: Klaipėdos apy
gardoj padaryti ungurių paga
vimai buvo geri, visų kitų žuvų 
rūšių ganėdinanti. Kainos buvo 
vidutinės. Juodkralitės apygar
doj dėliai atsikartojančių šiau
rės ir šiąurvakarų vėjų, paga
vimai neperlabai apsimokėjo, iš
skiriant žuvininkavimą ungurių 
maišais. Nidos apygardoj mažai 
žuvininkauta ir mažai pagauta.Viso pagauta: Baltijos juroj 
56650 klg., 87760 litų, Vidurže
mio vandenyse — 125.000 klg., 
14300C litų.

Viso 255.750 klg. 270.235 li
tų.

Savižudystės.
Klaipėdos krašte 1923 m. Su

lig valdiškais pranešimais nusi
žudę. Klaipėdos krašte 1923 m. 
14 žmonių (11 vyrų ir 3 mote
rys). 1921 m. nusižudė 20 žmo
nių (14 vyrų ir 6 moterys).

Nusižudyta sekančiomis prie
monėmis: pasikorimų 7, nusišo- 
vimų 6, nuodais 4, perpiovimu 
širdies gyslų 1.

Sulig paduota lentele praneši
mo mete pasirinko nusižudymui 
vyriškieji pirmoj eilėj pasiko
rimą ir nusišovimą, antroj eilėj 
pasikorimą ir nusišovimą, ant
roj eilėj daugiausiai nuodus. 
Moterys pasirinko irgi daugiau
siai nuodus. Savižudystės prie
žasčių tardymai davė nevisada 
tikinj rezultatų, daugiausiai nu
sižudyta dėliai fizinių ir psichi
nių ligų.

ORAS Išgabeno kitan kalėjimai!
šiandie - veikiausia giedra;;

nedidelė permaina temperatu-Į MOUNT VERNON, III., rugs. 
roję. i 23. — Kadangi didelė minia su-

Saulė teka 6:38 v., leidžiasi sirinko nedideliame miestelyje 
6:46 v. Mėnuo teka 2:06 v. n.-Mason ir grūmojo

—------- ------------- 1 džiams kunigui Hight ir jo
T. . —1 meilužei Elsie S-vveetin, tai še-
Lietuvos Pinigu Kursas rifas atsargumo delei, kali- 

į kitus kalėji- 
išvežtas 
į Belle-

žmogžu- 
jo

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

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

Inius išgabeno
mus. Kun. Hight liko 
į Salem, o jo meilužė 
vilk' kalėjimą.

Siunčiant pinigus Lietuvon per
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50
100
200
300
400
500
600
700
800 litų
900 litų

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 sevikiską agitaciją ir piadejęs 
centai pašto išalidų už kožną siuntini, redaguoti žurnalą The Justice.
Norint pasiusti telegramų — dar 50 „ , . . .. . ,centų daugiau. Bus stengiamai jį deportuoti.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

policijaCHICAGO. — Vakar 
suėmė Dr. Emanuel Vajtauer, 
čechą, buvusį narį komunistų 
Internacionalo pirmojo komite
to. Jis atvykęs į Ameriką nese
nai ir tuojaus pradėjęs vesti bol-



Trečiadienis, Rūgs. 24, 1924

iri

PRAŠYMAS

atei-

(Lithuanian)

Tel. Dcarbora 9057

pasi- 
buk

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name;

1739 So. Halstcd Str.
Telef. Roosevelt 8500

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

paskui ir numazgok tirštose 
putose ir šepetys bus kai nau-

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearhorn Str.

Telef. State 7521

JOHN I. BAGDONAS 
ADVOKATAS

VikU byl»» vinion* Te<i>mwoH«, Efrramt- 
nvoj» A būt raktui. Padaro pirkimo U 
pardavimo Dokamantua ir Igaliotimu*

7 South Dearhorn Street 
ielelor.** UandMlpb 3261 

Vakarais: 2151 Wcst^22 Street 
T«leio«iM C«»aJ 1647.

•viešą ir pajisg* auvsdama | aenue ir naujus namu, taipgi dirb- 
fravaa. Caah arba ant iimokijimo.

Pirmetini Lletavia Elektros Karporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, lac.

'S- . A. BARTKUS. Prm.
1619 W. 47th St.. Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

•am

Pleiskanos sunaikina 
Ruffles

Kaip vanduo nuolatos lapodamas ant akntena 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir 
priežastimi plaukų taiplonfijimo, kurie su 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisiloiskite Šitokio atsitikimo prie savęs J 
Naudokite

Riiffles
tuojaua, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 

, . „ , nešvarių baltų lupynėlių pirmų pasirodymų
savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų? 
Bonka 05c. aptiekose, arba už 76c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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

^JL.

'L >*»vctrc»<» a
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Tavo
Groseris

Žino
vertę užganėdintų pirkėjų ir par
duos jums Borden’s Išgaruodintą

Jis žino, kad parduodant jums Borden’s Pieną, 
jus nusiperkate geriausį ir gryniausj Išgaruo
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už 
Borden’s Pieną, bet jis parduoda jums jį ta 
pačia kaina kaip ir kitų rūšių.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, į na
mus po visą šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden’s Išgaruodintą Pieną savo kostumie- 
riams. Lietuvių gaspadinės pradeda pirkti 
Borden’s Išgaruodintą Pieną nuo savo gro- 
seminko, nes žino, kad Borden’s Pienas už-, 
ganedina jų reikalavimus,

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra grynas ūkių 
pienas su Smetona nenugriebta. Jis yra ge
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia* Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi, kad tavo kava turės visai 
skirtingą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuvės 
reikalui, kur reiktų pieno ar Smetonos, .

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk rie
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 
kaip paprastą pieną, tai turi imt pusę Borden s 
Išgaruodinto pieno ir pusę vandens. Jei turi ko 
kį savo receptą kur reikia Smetonos, imk tiek 
Borden’s Išgaruodinto pieno, kiek sako imti 
Smetonos,

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruo- 
dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, 
kurių receptų nori, dr jnes juos prisiūsim dykai

THE BORDEN COMPANY 
Borden. Building New York

Duona
Saldainiai 
žuvis

VARDAS _

ADRESAS

KUPONAS

Rašalai
Misos
Košelės

KUOPdET J(JS SERGATE
Pirmutinis dalykas jjųs norite žinoti “Kuj* surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo* žingsnius linkui Gnsvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detnjrit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdym-o laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra laitai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur; ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais apmatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo F.g- 
zaminacijos, Chemiškai Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos. ar
ba ko nors kito jumis butti reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su < pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis praš&lina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jum-s kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gy<ly- 
tojaus pagelbą ir niokoti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gah. 
Gydytojaus mokęstiįs yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tika, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

\ Eikįt pas jį ir paaveikite.V Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISXfOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOLD MEDljCAL OFFICE, 544 Woodward Ąv„ Detroit. Mich. 
Netoli Cougijuss St., vienas blokas i pietus nuo City Hali

> r. iki 1 v. p. p-
. ....... ..................... .

Netoli Cougiiiss St., vienus blokus į pietus nuo
Ofiso vai. nuo 9 rq ika 8 v. v. kasdien. Nedetioj nu< 10

Korespondencijos
V l ............ .. ..... .. ...................... .

—4-,---------- ---------

Racine, Wis.
TMD. Wisconsin Valstijoje 

apskritys ruošia prakalbų marš.- 
ruta

Atvykus į musų padanges 
Vienybes įgaliotiniui p. A. B. 

Stankevičiui ir paprašius jo, kad 
patarnautų TMD. kuopoms kai
po kalbėtojas, kauta nuo jo prie
lankus atsakymas. TMD. Ap
skritys naudodamasis ta proga 
ir ruošia šiose kolonijose pra
kalbas.

Kenosha, Wis., TMD. 119 
kuopa ruošia prakalbas rugsėjo 
28 d7 3 vai. po pietų, Shlitzo 
svetainėj. Ateikite vietos lietu
viai paklausyti p. Stankevičiaus 
prakalbos. Visi TMD. nariai
sueikite per kuopos valdybą 
gausite po knygą “Iš Tamsios 
praeities J šviesą Ateitį”.

Waukegan, III. Varde apskri
čio ruošiamos pi'ėkalbos. Kal
bės Stankevičius spalio 12 d., ii vai. -po -pietų IJuonybes 
berty) svetainėj. Visus Wauke- 
gano lietuvius kviečiamo sueiti. 
Suėję apkalbėsime apie reikalą 
sudarymo Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopos. Aš žinau, kad 
daug lietuvių Waukegane yra 
tokių, kurie myli apšvietą; o kas 
myli apšvietą, tas nebus priešas 
TMD. Kas prisirašys tose pra
kalbose, gaus tuoj aus didelę 
knygą “Iš Tamsios praeities į 
šviesią ateitį”.

Prakalbų maršruto rengėjas 
M. Kasparaitis, 1420 Howe Str., 
Racine, Wis.

Aukštai gerbiamieji Ameri
kos Lietuviai, broliai ir seserys!

Aš Lietuvos kareivis, savo ir 
jūsų tėvynės gynėjas, turiu be
galinį norą ir troškimą mokytis, 
bet to jokiu budu negaliu įgyti, 
nes neturiu ’ pifiigų nei jokios 
knygutės. O tamstos, gerbia
mieji, gerai žinot kokia netur
tinga musų karįuomenė litera
tūra. Todėl paskutinė viltis 
mano, — mėginu kreiptis į jus, 
gerbiamieji, nuolankiai melsda
mas atsiųsti man senų nereika
lingų jums knygučių ir laikraš
čių kuopos kareiviams ir man 
paskaityti balsu. Tvirtai tikiu, 
kad mano meldimas nepaliks 
be atbalsio. Iškalno ir tariu 
jums, mieli Lietuviai, broliai ir 
seserys savo gilų ir nuoširdų 
ačiū.

Meldžiu siųsti man šiuomi ad
resu :

Lithuania—Šiauliai,
8-to pešt. K. V. Vaidato pulk., 
Ūkio Dalis,
Raštininkui J. Bendikui.
Šiauliai, rugsėjo 3, 1924 m. .

Jus‘=z^
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbč- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
Prasulinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos^ ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
fykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

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

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

jo, odos ir šlapumo ligų.

Av

Buk Gera Sa
vo Kūdikiams
Išpųudenįupkįt jų odą su 
Johnson’s Baby • P6wdet ir 
jie bus sveiki. Jūsų gydy- 
tojas ai’ba aptieĮ^oiius pasakys jums, kad Johhsoii’6 
paudęris yra geras užlaikymui jūsų kūdikio vėsiu ii* 
kad jis užgydo sužeistas vietas ir iššutintus. John 

son’o pauderis yra vartoja 
mas daugiau motinų negu ki 
tas pauderis. Tai yra todėl, 
kad jis -yra geriausis paude
ris. Jis nekainuoja daug. Ei
kit pas savo aptiekorių šian
dien ir pasakykit kad jus no
rite Johnšon’o Baby Į’owder. 
Atniink vardą “Johnson’s”, ir 
žiūrėkite raudoną kryželio.IblLET/PABY 

• PovVDERv

IhuMUN

Geriausias dėl kūdikio — Privalo
te jį vartoti

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS! 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. į

L. FABIONAS CO.

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sarppelius. *

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

Chicago, III.

Bukite pasirengę dėl 'rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BR()WN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N; Y. 
“The FlovėįjCity” 

Atsakanti augintojai rtiedėlių ir 
, kvietkų. *

i iiisti _i r'" i m ei i medžią
rožes, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA
GI49 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago,, III. 

Atsiųsime salesmaną.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo.ievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. |

K. GUGIS
ADVOKATAS)

Miesto ofisai /
127 N. Dearhorn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

• Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Lafayette 4223 . 1
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiąį

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, III.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
451 N. Halsted St.

Haym'arket 1018, Haymarket 4251

A. A. Olis 1
ADVOKATAS"'

11 S. La SallęSt'., Room 2001
Tel. Rąijdolph 1034 — Vai. nuo 9-6 ?

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

6-8 v. v.’apart Panedėlio ir
Ratnyčios.

Dr. J. Jakubauskas

RODYKLE 1N0. 14

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė fr motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Naminiai Pasigelbėjimai
Skystas Vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima vargą 
nucf*’*dulkinimo. ' Apsaugoja ir užlai
ko liakerą, dadeda amžį rakandų gy
venimui ir gražumui. Jis padengia 
pletmus ar inbriežimus ir sulaiko nuo 
trūkimo.

Gera špilkoms paduškaitę padary
ti galima indedant popierinės lentelės 
šmotą vidurin. Ji sulaikys adatą nuo 
pražuvimo paduškaitėj ir užlaikys pa
duškaitę formoj.

Baltas šilkas Khepageltonuo.s jeigu 
dadėsi šaukštuką acto j paskutinio 
plovimo vandeny.

Suminkštinimui seno malinvo.jimo 
šepečio ant kurio maliava uždžiuvo, 
užkaitink acto ir pamerk į jį šepetį. 
Išimk 
muilo 
jas.

Ją 
su- 
au-

Virimo Receptai

Apie ketvirtadalis visų pinigų pra
leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių. Grudai yra labai mais
tingi. Senoj tėvynėj žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus, ir 
čielus grūdus, kurie yra namie nuri
ti, ir naudoja su pienu. Tie papro
čiai yra pergeri atmesti, šioje šalyje 
namie malti grudai pamainyta pro
duktais išdirbtais grūdinių maistų 
kompanijų. yTa daug skanių grjudų 
gatavų valgymui. šeimininkei reikia 
tik atidaryt dėžę ir supilt iš jos j 
bliudelj ir duot sų pienu ar smetona. 
Sekantis receptas yra tokis, kuris yra 
labai sveikas ir turėtų būti naudoja
mas nors .sykį savaitėje.

SĖLENOS SU SMETONUOTAIŠ 
RYŽIAIS

Vi puoduko sėlenų
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno ar skystos snjeto- 

nos
x/2 puoduko ryžių
U šaukštuko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk j dube|- 

tavą virdulį su puodeliu vandenio", vi 
rink iki vanduo susigers. Tada (ladek 
druską, sėlenos ir, pieną, ir virink iki 
ryžiai suminkštės. Duok su Smeto
na ir tarkuotu nutmegu, jei patinka.

Virtuvės Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti, 

galima sunaudoti pudingams arba 
džiovinus sutarkuoti naudojimui 
gratin sosui. f

Valant žuvį ar paukščius lengviau 
juos čiupinėti jeigu padažysi savo 
pirštus j druską.

Rupi druska sušlapyta su actu nu 
valys palivuotus indus kurie apdegę 
ar parudėję.

Jeigu jums nusibostą paprasti špa- 
ragai bandykit juos šutintus su suriu.

Stalinius sidabrinius daiktus su
dėjus keletai minutų j tirpinį verdan
čio vandenio su 1 šaukštu druskos ir 
1 šaukštu kepamos sodos didelių Tu
mino indan, jie gražiai nusivalys. Nu
plauk su verdančiu vandeniu ir su- 
šluostyk.

Stalinė klijonka galima gerai nu
valytu mažgąjąnt / ją .;su . didęlijv mink
štu Mlnoniudr įšiltų1 ar šaltu viirtdepiu. 
Nušluostyk paękui sausai su'minkštu 
skaruliu ir paskui nušveisk su lygia 
dalimi pieAo ir vandenio. Niekad ne- 
naudolr karšto vandenio, šepečio ar 
muilo, nes visi tie naikina maliavą.

Grožės Patarimai
Užlaikymui plaukų švariai ir ge

rame stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvą nors aštuonias minu
tes ryte ir tiek pat vakare. Tas su
laikys plaukus nuo puolimo, pleiska
nų ir kitų plaukų ligų. Plaukus ne- 
reik pertankiai mazgot, nes mazgoji
mas išdžiovina natūrali aliejų galvos 
odoje. ‘Jeigu plaukai labai taukuoti, 
mazgojimas nepadarys jų kitaip. Tu
rit atsilankyt pas specialistą kuris 
išrašys ką gero dėl plaukų. Galvą 
galima išlaikyt švariai naudojant ge
rą castele muilą ar kitą atiseptišką 
muilą. Biskelis boraxo dadėto į van
denį įlirm mazgojimo pagelbės išim
ti nešvarumą ir dulkes kurios susi
renka odoje.

Ypatiška Sveikata
Užkietėjimas yra vienas iš papras

čiausių žmonių ligų Amerikoje šian
dieną. Jo galima išvengti pasirin
kus’tinkamus valgius. Užkietėjimas 
paeina nuo permažai rupaus maisto. 
Rupus maistas reiškia sėlianos (vir
šutinis lukštas kviečių grudų), čiehj 
javų grudai, vaisiai, džiovinti ir švie
ži, ir daržovės; kaip tai kopūstai, sa
lotos, cėleres, šabalbonų lukštai, mor
kos, gručkai ir bulvės (su lupyna). 
Pusryčiams, jei galima, pasirinkt 
vaisių, rupios grudų, ar sėlenų duo
nos, v kiaušinių'' ir kokio'- gėrimo.’’^ Su
augusieji gali gerti kavą, het vftikai 
privalo gęrt pieną arba kokoa. ' Už1 
kandžiui |rcpietums, reikia turėt' sa
lotų, ar daržovių. Pietum, jeigu/bul
vės keptos, mokink šeimyna valgyt 
jas su žieve, nes tas yra sveika.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Borden’s. Evąporat'ed Pienas yra ge- pprated Pieną su lygia dalim vaiule- 

ria'usias pavaduotojas tikro pieno ar nio ir naudok jį taip pat kaip bonkos 
Smetonos. Tik atmiešk Borden’s Eva pieną.

• t

____ ______

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu ,-r- be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halstcd St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 Vakare, Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda vispkias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokjus Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nahvus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

rhysical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

. D. C., D. O., N. T.
Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. VVe.stern Avė, 
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skaudu galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos, akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir 
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga 
matyt su chiropraktoriu ir 
sveikas.

Dr C Yucius, D G., Ph. G. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liefuvys Advokatas 

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

Telephone Rando] ph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Tol.: įlydė Park 3395

W. WaHhin£ton St.
Waahinglon & Clark

Pasirinkimas Chi
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.’

- LITTLE — 
SPINOGRAPHS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 

Cor.

Namų
Kiekvienas žmogus 

skundžiasi dėl sayo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

DR. J. M. FINSLOVV, 
Chiropractor .> ...

1645 W. 47 St..-iChicugo, III.
! ; . Tel. Boulevard 7006 . , 

Valandos,, nuo 2 pp. pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 ik,i 12 dieną

i_

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

* Ofisfts*
911 Chicago Temple Hldg. 

77 W. Washlngton St.
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero AvJT.Cicero 5036 

g Rridgeport kitais vakarais 
| 3336 S. Jlalslcd St. T.Bdul. 6737

V, W. RUTKAUSKAS
1.6 /■> Advokatas
, 29 So. La Šalie St., Room 530.

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halstcd St., Chicago 

Tek Yords 4681

i .. 1
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Kodėl Reikit Remti Savo
Kaimynus ■

rtAūJffiffOS, Chicago, iii.
-4 r --- .A. . . --------- 1 .

Bridgeportas
“Remkim kaimynus”

Kaikurie biznieriai šioje apie- 
linkėje labai susidomėjo idėja 
“Remkite savo kaimynus.” Sa
ko, jei tai pasisektų įkūnyti, 
butų

tiniško brangumo skrybėlių. 
Kitais metais buvo reikalavi
mai brangių daugiausia, o vi
dutinio brangumo mažesnis rei
kalavimas.

ti su kitos tautos žmonėmis, vė
savo kai-knia bile ką. Lietuviai yra labai 

svetingi Žmonės ir, daugelyje 
atsitikimų kitos tautos žmogų 
ar kitataučio įstaigą gerbia ir 
remia geriau negu savo. Tas, 
Žinoma, nėra peiktina, bet kad 
jau remti, tai remti savo kaimy
ną, kurio pasisekimas prisidės 
prie pakėlimo savo apielinkės.

Rėmimas savo kaimynų, kaip 
jau sakėme nereiškia, kad mes 
vien biznieriams turtus krausi
me, kaip daugelis gali pamislyti. 
Rėmimas reiškia, kad mes ke
liame savo apielinkę. Apart kė
limo apielinkės mes turime ir 
tiesioginę naudą. Pirmas daly
kas mes sutaupome laiką. Ba
ladotis kur keletą mylių, gaišti, 
mokėti važmos kaštus yra ne
reikalingos išlaidos ir pasiliks 
musų kišenėje, jei pirksime pas 
savo kaimyną. Kaimynas biz
nierius turėdamas didesnę para- 
mąAiš savo apielinkės žmonių jų ir kitose kolionijose, 
galės pigiau ^parduot, galės tu
rėt didesnį pasirinkimą ir ge
riau užganėdinti savo koštume- 
rius. 
nijų biznieriai 
parduot tavorus pigiau 
didmiesčio biznieriai, nes jiems 
vieta yra pigesnė ir kitokios iš
laidos mažesnės. X

Juo labiau įsigiliname. į šį 
klausimą, tuo jis darosi svar
besniu ir vertu to laiko, kurį 
jam pašvenčiame. Sekamu kar
tu pakalbėsime kas privalo rū
pintis šio klausimo gvildenimu 
ir jt) įkunijimu. Tuo tarpu ne
pamirškite remti savo 
nūs.

Reikia pasakyt kad kolio- 
visuomet gali 

negu

kaimy

fine dalykas.

BIZNIERIAI PASAKOJA 
APIE BIZNĮ

Ponas J. Budrik sakosi turįs 
ypatingus prietaisus smagiai 
praleisti liuesą laiką savo na
muose. Tas prietaisas vadinasi 
De Forest Radiophone. Sako 
esąs nedidelis aparatas, kurį 
galima bile 
jam’ nereikia 
stogo; lengvas “nutunyti” ir 
sugauti oru lekančias balso 
srioves, kaip iš arti, taip ir iš 
tolo; jam nereikia sunkių, šla
pių baterijų (o juk žinote, kad 
šiais prohibicijos laikais turi 
būt viskas sausa), o tik leng
vas, sausas baterijas.

Tokių aparatų, sako, pas 
bridgeportiečius muzikalių 
daiktų pardavėjus nesą; nesą 

todėl 
p. Budrik nepyksiąs, kad pas 
jį ir iš kitur žmonės atvažiuo
siu.

Apie nuostabumą tų apara
tų, sako, galima į jo krautuvę, 
3343 S. Halsted St. ir savo aki
mis pamatyt, ir savo ausimis 
išgirsti, kaip aiškiai, kaip ste
buklingai ateina balsas be jo
kių vielų! Sako, galima girdėti 
viską: žinias, prakalbas, pasa
kas, dainas, koncertus, pa
mokslus, patarimus (gal ir mi
šias šv.), žodžiu?, viską, kas at- 
sibuna už keliū šimtų mylių!

O ką ponas Budrik pasako
ja, tas turi būt “šiur,” į/s ma
žai kalba ir daug pasako.

KĄ

kur pasistatyti;
vielų vesti nuo 

lengvas “nutunyti 
lekančias

ir tatai atsilie- 
namų ar musų

tam tikri reika-

Pereitą kartą mes rašėme, jog senų senovės pripratę pirkliau- 
pradėsime rūpintis apleistu pas 
mus reikalu, rėmimo 
mynu. Kaip jau patyrėme šiuo
klausimu yra susirūpinę ir dau
giau žmonių, ypač biznierių tar
pe. Sykį pradėję mes stengsi
mės tą klausimą gvildenti pla
čiau ir įskėpyti į žmonių sąmo
nę.

Mes gyvename pasidalinę vi- 
supirma į šeimynas, — į kolo
nijas, į miestus, į apskričius ir, 
pagalios į valstybes. Nėra abe
jones, kad kiekvienam iš musų 
rupi pagerinti visupirma musų 
šeimynos padėti arba musų na
mų padėtį. Mums taipgi yra 
begalo svarbu, kad ir musų ko- 
lionijos, apielinkės ar kaimyny
stės butų geroj padėtyj. Taip
gi svarbu, kad musų apskritis ir 
valstybė gerai gyvuotų. Prie
šingai, rodos niekas negali no
rėti. Į

Bet tame dalyke mes tankiai 
darome klaidas. I

Jei pas mus yra reikalas, lė
mimo klausimu, pradėti nuo sa
vo namų, tai sekamas žingsnis 
privalo būt apielinkė. Jeigu jau 
ko negalima atlikti apielinkėje, 
tada daryti kitą žingsnį, ale ir 
tas musų žingsnis privalo būt 
apgalvotas ir nusaikus. Kitaip 
darydami, mes galime padaryti 
klaidą; mes galime nužengti 
ten, kur mes neprivalėjome.

Pirkliaudami savo apielinkė- 
je mes ją augdiname; ji kyla, 
dauginasi jos turtai, jos namų 
ir žemės vertybė ir iš to turi 
naudą kiekvienas tos apielinkės 
gyventojas. Darydami kitaip 
mes skriaudžiame savo apielin- 
kę; ji skursta 
pia ant musų 
šeimynos.

Yra, žinoma,
lai, kuriuos norint tinkamai at
likti reikia ieškoti tolimesniųjų 
pagelbos. Tankiai mums .reikia 
specialių daiktų, specialių įstai
gų, specialių priemonių ar žmo
nių, be kurių pagelbos musų 
reikalai negalėtų būt tinkamai 
atliekami ir, tada reikia kreiptis 
kitur. Tada, žinoma, yrą? ge
rai. Tos įstaigos ar asmenys 
tarnaudami daugeliui apielinkių 
ar visai šaliai, gaudami plačia 
šalies parama, rūpinasi visos ša
lies gerove ir tuomi atsiteisia 
visiems lygiai.

Dabar pažvelgkime į tą klau
simą musų tautos akimis.

Mes atkeliavę į šią šalį kož- 
nas turėjome pradėti naują gy
venimą. Niekas čia musų ne
laukė. Mes turėjome dirbti sun
kiai, gyventi daug skurdžiau, 
negu gyvena čiagimiai aaneriko- 
nai ir tik ačiū musų pačių darb
štumui ir taupumui galėjome 
pakilti ir susilyginti su jais. Vie
nok, jei mes ir įsigijome kiek 
nors turto, ir pagerinome savo 
padėtį, musų pozicija vistiek 
yra blogesnė už amerikonų.

Pasidėkavojant šalies kalbai 
ir daugeliui kitokių pirminybių, 
amerikietis biznierius gali daug 
lengviau pradėti ir vesti biznį 
su geresniu pasisekimu, bile ko
kioj vietoj. Jam nereikia pažin
ti vietos žmonių papročius, mo
kėti jų kalbą ar būt jų priete- 
liu. Jei tiktai jis turi pakanka
mai pinigų užsidėti biznį; apie
linkė yra liuosa nuo perdidelės 
kompeticijos, jisai sugeba tin
kamai garsintis, jis turės pasi
sekimą tarp visokių tautų.

Lietuvis biznierius negali pa
sinaudot tais patogumais: ar 
tai jo pavardės galūnė ne ame
rikoniška, ar šios šalies kalba 
nepasiduoda tinkamai vartot, 
ar daugelis kitų priežasčių ne
duos lietuviui prieiti prie ameri
konų gyventojų
Apart to, pas kaikuriuos ameri
kiečius — čiagimius tebėra di
delė neapykanta ateivių; ir jie 
vengia daryti biznį su ateiviais, 
kaip biesas švęsto vandens. Tuo 
tarpu ateiviai, ypač lietuviai iš

kaimynų.

NORTH SIDE.

lietuvių kolionija yra palai- 
kur

ši
da kaip bajoro barščiai: 
vienas pilietis, kur kitas, išsimė
tę tarp lenkų, žydų ir kitų tau
tų, kad ir patys savęs 
gaudo.

Bet north sidiečiai yra 
nūs žmonės. Nežiūrint,
palaidi, tkad nuo kits kito pasi
slėpę, bet obalsiui “Remkite sa
vo kaimynus” jie pritaria ir 
stengiasi įkunyt pas save.

— Patrijotas.

nesusi-

prakil- 
kad jie

KAS ATSITIKO NOEI 
STATE BANKE

šis bankas turi didelį lietuvių 
pritarimą ir paramą. Nemažai 
lietuvių biznierių ir organizaci
jų laiko čia savo sąskaitas. Di
delis būrys lietuvių darbininkų 
pasideda čia savo taupinius ir 
visi yra patenkinti. Nesenai 
šiame banke įvyko šitokia nau
jenybė:

Ponas James M. Kurst liko 
paskirtas viršininku Trust De
partamento. Kiek senėliau jis 
prisidėjo prie šio banko su visa 
savo įstaiga.

P-nas Kurst sykį buvo vice
prezidentu Republic National 
Banke ir turi platu patyrimą 
bankiniame biznyje.

DAKTARAS MONTVIDAS PA
TRAUKĖ TEISMAN KOMU

NISTŲ vilnį.

Daktaras Montvidas nepasi
duoda sunaikinimui. Nežiūrint 
į visokias komunistų atakas, 
jis veikia North sidėje išsijuo
sęs. O kai komunistai pradeda 
perdaug kiauliškai kabinėtis 
jam į akis, jis sugeba ir pas tei
sėją nueiti, šiomis dienomis, 
kaip girdėjau, jis užvedė bylą 
prieš komunistų, atsiprašant, 
vargonų “Vilnį”, skundžia ją už 
šmeižimą ant daug, daug tūk
stančių dolerių.

Suprantama iš “Vilnių” dak
taras nesitiki daug pelnyt, bet, 
kad komunistams tas įvarys ne
mažai baimės, tai nėra abejonės.

— Maikis.

J Kinderls, laikrodininkas, 
labai užimtas darbu visą laiką 
ir daro gerą biznį. Jis duoda 
teisingą patarnavimą. Kada jis 
yra “bizy”, tai jokie agentai ne
gali jo darbo trukdyti. Vieną 
sykį net “Draugo” agentą iš
metė lauk iš savo krautuvės 
užtai, ka<J bereikalingus daly
kus 
bo.

jam pasakojo laike jo dar- 
—žvalgas.

Brighton Park
Biznieriai susirūpinę. — Pasi

kvietė karnivalą kad išsigar- 
sinus, — neteko biznio.

Įvykis su karnivahi Brigh
ton Park kolonijoj parodo, 
kaip yra lengva padaryt klai
dą, kad ir seniems biznieriams.

Nesenai čia susitvėrė Biznie
rių Asociacija ir kad gerinus 
išbustyti savo apielinkės biz
nį, pasikvietė kokį tai karni- 
valą, kuris atvažiavęs su sąvo 
prekėmis pasistatė ant gatvės 
ties biznierių langais būdas ir 
daro visokius išlaimėjimus. O 
biznieriai papuošę savo krau
tuvių langus 'puikiomis prekė
mis nesulaukia nė gyvo žmo
gaus. Kai kurie jų žiuri per 
langus į judančius žmonių 
pulkus ir keikia karnivalą ir 
biznierių asociaciją.

Ot tiems biznieriams labiau
sia reikia pastudijuoti obalsį 
“'Remkime savo kaimynus.”

—Biznierius.

NE SAVO VIETOJ

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

1748-50 W. 47th St.

Phone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų' 

speciališkumas
CHARLES K. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.

Bėnošiaus Aptieka 
■G. Beno&ius, R. Ph.

Telephone.s Boulevard 0342-0344
1616 W. 471h Street 

Chicago, III.
Išpildomo visus receptus teisingai.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.
— Į i i J

EAGLE

BRIŪGEPORTAS BRIGHTON PARK T0WN OF LAKE

♦ ♦*
Ponas Burba, savininkas di

delės moteriškų rūbų krautu
vės turįs neblogą pasisekimą. 
Sako, kad ir yra didelė kom- 
peticija tąme bizjiyje, bet jo 
tas nedaug tekliudo. Sako, biz
nyje reikia 
teisingu, o 
met turėsi.

Garsinkite Naujienose

BRIOGEPORTAS

*

būt akuratišku ir 
pasisekimą visuo-

*
Ponas Junieviįįus, laikrodinin
kas, sako, a$ie biznio eiseną 
dabar negalima daug ko pasa
kyti, aš pats darbo turiu labai 
daug ir vos, vos pajėgiu apsi
dirbti, o patyrusio darbininko 
negalima gaut. Brangių daiktų 
dabar mažai parsiduoda. Gal 
būt teis paeina nuo darbų su
mažėjimo.

P. Overlingis, siuvėjas vyriš
kų drapanų, sako, kad mažai 
turįs laiko, o perdaug darbo. 
Valymas drabužių einąs visu 
smarkumu. Daugelis žmonių, 
sako, siūdinasi ir naujas eiles; 
o kai oras atvėsius, naujų dra
panų orderiai žymiai pasidau
ginsią.

Douglas 
dentas, p. 
medžio išdirbystėje jie esą la
bai “bizy.” Sako, ant žiemos 
reikalauja daugiau visokių pa
gerinimų prie namų, kad apsi
saugojus nuo šalčio, kaip tai: 
durų, langų ir kitokių patai
symų. Vėliaus, sako, reikalavi
mai busią dar didesni, nes ki
ti žmonės yra pripratę orde- 
riuoti 
kia.

Products Co. prezi- 
Douglas sako, kad

tada, kai jau būtinai 
—žvalgas.

Town of Lake

rei-

G.
ko, kad moterys perkasi viso
kius pehtus dėl pagražinimo 
veidų; nematyti, kad butų 
gi laikai. Gyduolių mažai 
siduoda dabartiniu laiku, 
tomai žmonės neserga, o
suserga, tai miršta be niekur 
nieko.

Benošius aptiekorius sa-

blo- 
par- 
Ma- 
kai

Fenzan moteriškų skrybėlių 
išdirbėjas sako, kad šį metą 
daugiausia rėikalaujama vidu

A UDITORIUM
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokiųx visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER (

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Telefonas Boulevard 2469
Grigcrius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
____________!____________________

GARAD2IUS
Nupirksite Materijolą apart 

mentinių grindų 

$229
Ne pastatytas 

šitą dviejų karų bungalow 
po garadžių. Miera 18 pėdų 

per 18 pėdų. 
Nupirksite šį dviejų karų garadžių. 

Miera 18 pėdų per 18 pėdu už 

$397 
pastatytas

Douglas Products Co. 
2901-19 S’o. Halsted Street 
Visi telefonai Calumet 6704

ce-

Už ty-

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St.,

- . Chicago, III.

ir

Telephone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

LIETUVIŠKAS GRABORIUS
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

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

3307 Auburn Avenue, 
Chicago, Ill>

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

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

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va-

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
JUOZAS GUDJON1S 

3825 Areįer Avė. 
Phone Lafayette 6809

, Visokios mados darbas atliekamas. 
Merginoms, Moterims, vviams ir 
Vaikams?

Miller &Babitz 
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeveiykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

J. J. Stasulainis ir Sūnūs
USIC co.

Visi dokumentai ir brangeny
bės privalo būt laikomi bankos 
saugiuose dėžutėse. Ten jos 
nesudegs, vagis nepavogs ir ne- 
užsimes.

Bet pinigai laikomi bankinė
se dėžutėse yra ne savo vietoje. 
Pinigai laikomi dėžutėse, yra 
kaip nekaltas žmogus uždarytas 
kalėjime arba pakvaišėlis užda
rytas beprotnamy. <

Mažesnias sumas pinų*ų\dėk 
bankon ant procento. Turint 
didesnių sumą nusipirk sau mor- 
gečį ar boną.

Kiekviename reikale kreipkis 
į lietuvių banką.
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BRIGHTON PARK
Phone Lafayette 3018

Auto Globė Radiator 
Ęepair

GEO. L. CLEVELAND, 
Savininkas

3738 Archer Avė.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
American Restaurant 

> Geriausias valgis, pigiausj 
cigarai, tabakas, cij 
MRS. C. E. GUST 

3904 Archer Avė.

v

T0WN OF LAKE
Pečiai dėl Apšildymo

DEIMANTĄI 
LAIKRODĖLIAI

JEWELRY,
CASH ARBA •

ANT /J

KREDITO •

RHEIN’SHENRY
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.'

MI

kaina, 
retai 
SON

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin. 

Lietuviški ir Amerikoniški valgiai 
3955 Archer Avė., Chicago, III.

Frank’s Shoe Store
Augščiausio gatunko čeverykai dėl 

visos familijos
2439 W. 47th St.,

Chicago, III.

Skrybėles jaunoms 
merginoms, mote

rims ir vaikams,>
labai Žemomis kai
nomis.

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

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

IIHHUHIIII

Frank J. Kral & Son
KVIETKININKAI

Dastatome į visas dalis miesto 
1903 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Phone Canal 4732.

Telephone Canal 6174
J. F. Kadžius 

LIETUVYS’ GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, III.NAUJIENŲ APIELINKĖ

Filippo Carusillo
LITTLE ITALY ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ 
Subatomis bargenai 

•Phone McKinley 4251 
3862 Archer Avė.

Lietuvių Rūbų Dirbtuve
JOE DICKSHOT, savininkas 

3961 So. Campbell Avė.
Siuva, taiso ir prosina vyrų, moterų 

ir vaikų visokius rubus.
Darbas garantuotas, kaina prieinama

LIETUVIŠKĄ MAUDYNĖ 
/ „ Savin, TęTRAS PAKUTIS 
Puikus įtaisytnatfr garu, lietaus ir 

dideli loviai maudytis.
2448 W. 47th St.

Atidaryta nuo 9 ryto iki 12 nak
ties, penktadieniais ir šeštadieniais.

McKINLEY WET WASH LAUDRY 
F. CARUSILLO 

4051 So. Artesian Avė.
Skalbimas utarninke ir seredoj 25 
svarai, $1.15, virš to 5c. svarui. Ket
verge ir pėtnyčioj, $1.00 už 25 sva
rus. Siųskite savo skalbinius mums 
ir nesirūpinkit daugiau.

Williams & Yanchus
4140 Archer Avė.

Didelis išpardavimas garantuotų vy- 
, riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų.

%

Amerikos Doleriai Nusiun
čiami Lietuvon 

GREIČIAU NEGU Į TRIS SAVAITES
KAINUOJA TIKTAI 3% (NUOŠIMČIAI)
Nereikia mokėti hz persiuntimą. Neatrokuoja te
nai kaip nueina. Jūsų draugai gaus tikrus Ameri
kos dolerius, pilną sumą kokią jus jiems siųsite. 
Amerikos doleriai pasiųsti į Lietuvą bus dastatyti į 
sekamą laikotarpį.
1. Lewin, Kražiai, išsiuntė liepos 30, 1924, išmokėta 
augusto 21, tik 21 dieną. Rabinas J. L. Blochas, Tel
šiai, išsiuntė augusto 4, 1924, išmokėta augusto 25, 
1924, tiktai 21 dieną, lįte Wisgeridiski, Kowno, Slabo- 
da; išsiuntė augustb 7, 1924, 'išmokėti augusto 24, 
1924, tiktai 17 dienų. Rūchel Schwartz, Kėdainiai, 
išsiuntė augusto 8, 1924, išmokėti augusto 26, 1924, 
tiktai 18 dienų.

Siųskite pinigus jūsų giminėms į Lietuvą per

< f Ji

S.CH1FEEBAN K
728 W. Roosevelt Road netoli Halsted 

% Chicago, Illinois.
RESURSŲ $6,000,000.00

Nariai Chicago Clearing House Association 
Įsteigia 1892 m., ,

Seniausias Foreign Exchange Departmentas.
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Viename Illinois valstijos 
miestelyje krikščionių kuni
gas Lawrence M. Hight, nu-1 
nuodijo savo žmonų ir nu
nuodijo, ar padėjo nunuody
ti, vyrų kitos, moteries, ku
rių jisai mylėjo.

Tai yra ne menkesnis nu
sidėjimas, kaip tų dviejų 
studentų, Loebo ir Leopol
do, apie kurių bylų nesenai 
tiek daug buvo rašoma 
spaudoje. *

Kai kurie laikraščiai sa
kė, kad Loebas su Leopoldu 
dėlto atlikę žmogžudybę, 
kad juodu esu “bedieviai”. 
Bet kodėl dabar nužudė net 
du žmones kunigas? Kodėl 
toje piktadarybėje dalyvavo 
kartu su kunigu jo parapi- 
jonka ?

Mes žinome, kų į tuos 
klausimus atsakys mūsiškiai 
klerikalai. Pirmiausia, jie 
sakys, kad Lawrence M. 
Hight nesųs “tikrą^ bažny
čios” kunigas, kadangi jisai 
yra metodistas episkopalas.

Bet juk kiekvienos bažny
čios kunigai laiko “tikra” 
bažnyčia tiktai savųjų, o vi
sas kitas bažnyčias skelbia 
esant “netikroms”. Episko- 
palų kunigai tų patį sako 
apie katalikus, kų katalikų 
kunigai apie episkopalus.

‘ U »|| ■■■ IW ■■■■ ■■ ... y

Kunigo Hight’o nusidėji
mas bus aiškinama, be to, 
tuo, kad ir tarpe kunigų 
“pasitaiko” netikusių ele
mentų, kaip tarp visokių 
žmonių. J

Tai yra tiesa. Bet kodėl 
musų klerikalai tiek daug 
šaukia, kuomet pasitaiko, 
kad nedorų darbų atlieka 
koks nors ne jų sektos arba 
ne jų partijos žmogus?

Tikintieji žmonės ir net 
tikėjimo mokytojai, pasiro
do, nėra apsaugoti nuo 
“grieko” taip pat, kaip ir 
netikintieji. 1

• Rugsėjo mėn. 28 dienų 
1864 metais įvyko istoriškas 
mitingas Londone St. Mar- 
tin’s Hali svetainėje. Tenai 
įsikūrė Internacionale Dar
bininkų Asociacija arba, 
kaip ji vėliaus pasidarė ži

noma sutrumpintu vardu, 
“Internacionalas”.

Tai buvo pirmasis Inter
nacionalas, kurio dvasinis 
vadas buvo mokslinio socia
lizmo įkūrėjas, Karolis 
Marksas. Už keleto dienų 
sukaks lygiai 60 metų nuo 
to Internacionalo pradžios. 
(Chicagos lietuviai socialis
tai tas sukaktuves pažymės 
prakalbomis ateinantį ant
radienį Mildos svetainėje).

Šios Internacionalo su
kaktuvės yra įdomios dau
geliu atžvilgių. Pirmiausia 
tuo, kad jos užtinka nepa
prastai išsiplatinusiomis tas 
idėjas, kurias skelbė pirma
sis Internacionalas. Jomis 
šiandie vadovaujasi milio- 
nai žmonių visame pasauly
je ; už jas kovoja galingos 
darbininkų partijos beveik 
kiekvienoje salyje, kuri turi 
didelę pramonę ir skaitlingų 
darbininkų klasę; jų šali
ninkai kai kur jau net turi 
valdžių savo rankose.

i . • ‘

O šešios dešimtys metų 
atgal tas idėjas aiškiai su
prato tiktai mažas būrelis 
žmonių, ir jei ne Marksas, 
tai da ir tuomet niekas ne
būtų sugebėjęs jas gerai iš
dėstyti. '

Sakdma, kad krikščiony
bė platinosi stebuklingu bu- 
du, bet ėmė dauginus/ kaip 
trejetų šimtų metų nuo Kri
staus gimimo, kbl jo moks
las tapo oficialiai pripažin
tas vienoje tiktai Romos im
perijoje.

O naujosios gadynės soci
alizmas beveik užkariavo 
ištisų eilę valstybių mažiaus, 
kaip per šimtmetį.

Prisiartinus šioms Inter
nacionalo sukaktuvėms, la
bai svarbu pažymėti ir tai, 
kad socializmo idėjų perga
lė eina ranka už rankos su 
darbininkų judėjimu laimė
jimais.

Jeigu Marksas nebūtų 
stengęsis įskiepyti savo 
mokslų darbininkų organi
zacijoms, tai ar daug žmo
nių šiandie žinotų apie jį? 
Jo mokslas gal butų palikęs 
vienų iš daugelio visuome
ninių teorijų, kurias studi
juoja universitetų profeso
riai, bet kurios žmonių mi
nioms yra taip svetimos, 
kaip, pavyzdžiui, Kanto filo
sofija.

Didis Markso genijus ta
me Jr pasireiškė, kad jisai 
ne tiktai surado ekonomines 
priežastis, -vedančias prie 
socializmo, bet ir suprato, 
kad tų visuomenės tvarkų 
gali iškovot tiktai organi
zuotųjų darbininkų pastan
gos.

Todėl Murksas ir prisidė
jo prie Internacionalės Dar
bininkų Asociacijos, ir to
dėl jisai pirmų jį tos Asocia
cijos atsišaukimų užbaigė 
žodžiais: “Visų kraštų pro: 
letarai, vienykitės!”

' Sudužo orlaivis
?..........   i

Rugpiučk) 29 d. pakilo orlai
vis iš Kauno aerodromo, bet 
staiga sustojus u motorui visu 
smarkumu nukrito žemyn.' Du 
buvę orlaivy lakūnai išliko 
sveiki.

Pašto, telegrafo ir telefono 
gujamos birželio mėnesy sieke 
884,600 litų. Išlaidų tame mė
nesy turėjo 64,400 litų.

SOCIALISTO NUŽUDYMAS 
ESTONIJOJE

Estuose įvyko panaši piktada
rybė, kaip ir Italijoje. Tapo 
kas žin keno užmuštas Estų 
seimo atstovas, socialistas Na- 
nilsom.

Ieškant piktadarybės kalti
ninkų, tapo suimta 7 asmens, 
tarp jų 2 komunistai.

GRUZIJOS SUKILIMAS IR 
SOCIALDEMOKRATAI

Kadangi nė Gruzija, nė sovie
tų Rusija neturi laisvos spau
dos, tai iki šiol negalima tikrai 
patirti, kas dedasi Kaukaze, ži
nios apie sukilimus Gruzijoje, 
Azerbeidžane, ‘siauriniame Kau
kaze ir kitur, kurias praneša 
Amerikos laikraščių korespon
dentai ir telegramų agentūros, 
yra labai neaiškios ir prieštarau
ja vienos kitoms.

Dabar pradeda ateiti laikraš
čiai iš Europos ir juose randasi 
šiek-tiek aiškesnių informacijų. 
Mums įdomu buvo patirti, ko
kių rolę vaidina minėtuose suki
limuose Gruzijos socialdemokra
tai, apie kuriuos bolševikų spau
da tiek daug šūkauja, kaipo apie 
tų sukilimų vadovus.

Iš tų laikraščių matyt, kad 
bolševikų skleidžiamieji paskui 
lai yra labai perdėti’ arba gal 
būt net visai neteisingi. .Tele
gramose Amerikoje, pav. buvo 
minima apie sušaudymų žino
mojo Gruzijos socialdemokratų 
vado Čcheidze, bet Europos 
laikraščiuose nieko panašaus nė
ra. Išrodo net, kad socialde
mokratų partija, kaipo tokia, su 
sukilimu. Gruzijoje nieko bendra 
neturi.

Berlino “Vorvvąerts” iš rug
sėjo 6 d. rašo; kad sukilimas 
Gruzijoje, kuris prasidėjo gale 
rugpiučio mėn., esųs visai neor
ganizuotas. Jį iššaukęs didelis 
Gruzijos gyventojų pasipiktini
mas sovietų komisarų žiaurumu. 
Kad maištas kilęs pats savaime, 
be jokio plano ir visai neorgani
zuotu budu, tai esu matyt iš šio 
fakto:

“Gyventojai ėmė kilti, ne
žiūrint to, kad stipriausioji 
Gruzijos partija, socialdemo
kratai, yra atkartotinai pa
reiškusi, jogei ji yra priešin
ga ginkluotiems sukilimams.”
Bet bolševikai, matyt, nori 

pasinaudoti šita proga ir atker
šyti socialdemokratams, kurių 
jie iki šiol nieku budu nepajėgė 
išnaikinti Gruzijoje.

Jeigu Gruzijos žmonės patys, 
be jokių kurstymų, kįla prieš 
sovietų valdžių, tai tur-but jų 
padėtis yra nepakenčiama.

ma parlamente stoja už pageri-Į 
nimų politinių ir prekybinių 
santykių su Rusija”.

Tiesa, kad sutartis nedavė 
praktiško išrišimo beveik nė vie 
nam svarbiam klausimui. Ji yra 
tikrenybėje tiktai “susitarimas 
daryti sutartį.” Bet tai visgi yra 
šiokia-tokia pradžia. Tolesnėms 
deryboms yra labai svarbu, kad 
rusų atstovai,jau pripažino ir 
pasirašė, jogei Rusiją sutiks už
mokėti senąsias skolas Anglijai 
ir atsiteisti su privatiniais Ang
lijos piliečiais, kurių turtų sovie
tų valdžia sunaikino arba kon
fiskavo.

“Trumpai sakant, rašo 
“Manchester Guardian”, “pri
imdami sutartį, mes galime 
pasiekti tam tikrų apčiuopia
mų rezultatų; atmesdami jų, 
mes grįžtame į senųjų be vil
ties padėtį ,kuri jau tęsėsi per 
ilgai”. .
Kadangi Anglijos liberalų 

partijoje viešpatauja toks nuo
monių nevienodumas šituo 
klausimu, tai sunku atspėt, kų 
parlamentas nutars.

Sutarties atmetimas privers
tų MacDonaldo kabinetų paleisti 
parlamentų ir paskelbti naujus 
rinkimus. Anglijos Darbo Par- 
tija to nesibijo.

DANIJOS NUSIGINKLAVI
MAS

Jeigu Lietuva stovėtų begink- socialistai, ir pasirodė, kad 
lė prieš viso pasaulio akis, tai “baubai”, kuriais žmonės buvo
kiekvienas, kuris jų drįstų už
pulti, užsitrauktų ant savęs vi
suotinų pasmerkimų ir visos 
žmonijos paniekų.

Dabar gi, kuomet Lietuva tu
ri šiokių-tokių armijų, tai bi ku
ris kaimynas, norėdamas jų už
pulti, gali padaryti provokaciją 
ir įvelti jų į ginkluotų susikirti
mų, kad paskui atėjus ir su
triuškinus jų. Daugybė karų į- 
vyksta šitokiu budu, ir pasau
liui tokiuose atsitikimuose yra 
sunku nuspręsti, kas kaltas, kad 
karas prasidėjo. Kas turi dau- 
giaus ginklų, tas paprastai turi 
ir daugiaus pinigų papirkti kitų 
šalių spaudų, kad suvertus' kaltę 
ant savo priešo.

Taigi, visi aukšČiaus minėtieji 
argumentai ,kurie kalba už nu
siginklavimų Danijos, tinka ir 
Lietuvai. i

gųsdinapii, išnyko.
Taip turės būt ir Lietuvoje, 

kuomet žmonės, pasiųs klerika
lus šunims šėko piauti.

Ištarimas kai kuily Ame 
rikonišky vardu

MILITARIZMAS i LIETUVOJE

raidėmis “es”. Vietiniai gyven
tojai mėgsta artistiškiau ištarti

ANGLIJOS LIBERALAI IR
SUTARTIS SU RUSIJA

Del preliminarės sutarties su 
Rusija, kuria padarė MacDonal- 
tlo valdžia, Anglijoje gali kilti 
valdžios krizis.

Tai sutarčiai griežtai prieši
nasi ne tiktai konservatorių par
tija, bet ir dalis liberalų. Ypa
tingai piktai atakuoja jų buvu- 
sis premjeras David Lloyd 
George. Išrodo, kad jisai paga
liau surado arkliukų, kuriuo jo
dinėdamas tikisi vėl atkreipti į 
save publikos domę. Savo kal
bose ir straipsniuose Lloyd 
George vadina anglų-rusų su
tartį “fake” ir sako, kad libera
lai turį balsuoti prieš jų parla
mente, nors dėlto butų nuvers
tas MacDonaldo kabinetas arba 
butų paskirti nauji visuotini 
rinkimai. , / . .

Bet ne visy liberalai yra tol$io 
nusistatymo. Senas Anglijos li
beralų organas “Manchester 
Guardian” kritikuoja Lloyd 
George’o užsipuolimus ant ang
lų-rusų sutarties ir klausia jo, 

,ko jįis nori, smerkdamas s j ų.;
. Jeigu sutartis yra įblog'a' dėlto, 
4<ad sovietų valdžia yra netikusi, 
tai tuomet nereikią daryti jo
kios sutarties su sovietų Rusija. 
Bet, sako “Manchester Guar
dian”, yra neginčijamas daly
kas, kad “didelė atstovų daugu

Šioje vietoje jau buvo rašyta, 
kad Danijos valdžia, kuri dabai’ 
yra socialistų rankose, nutarė 
panaikinti pastovių armijų ir 
karo laivynų ir palikti ’ krašto 
gynimui tiktai sienos sargybų.

Apie šitų savo nutarimų pre
mjerus, drg. Stauning, pranešė 
Tautų Sąjungos kongresui, ra
gindamas, kad ir kitos vastybės 
pasektų Danijos pavyzdžiu.

Chicagos “Draugas” giria už 
tai Danijos valdžių ir sako:

“Danija nusiginklavusi ne
padarytų sau skriaudos, nei 
klaidos. Pirmiausia, ji yra 
nedidelė šalis. Pati viena j! 
neguli pasirodyti jokioj mili- 
tarinej arenoj. Antra, kai- 
mininga jai Vokietija yra per 
stipri, kad butų galima jai 
pasipriešinti kilus nesutiki
mams. Trečia, ji gerai žino, 
kad’ šiandieninėj politinėj si
tuacijoj ji gaji kartais būti 
labiaus stipresne (labiau stip
ri. “N.” Red.) nusiginklavusi, 
negu apsiginklavusi. Nes koks 
gi beprotis gali pulti begink
lę valstybę.”
“Draugas” įttečiaus nemano, 

kad kitos valstybės gali eiti Da
nijos pėdomis:

“Bepig Danijai kelti tos pu
šies projektus, kuomet jos 
pašonėje nėra lenkų imperia
listų, nei piktųjų* bolševikų, 
kuomet jos valstybėje retai 
kur-sutiksi komunistų, kuris 
už Maskvos auksų parduotų 
savo brolius ir pačių tėvynę.”;
Šita “Draugo” straipsnio už

baiga ne labai rišusi su jo iš
vadžiojimais apie Danijos nusi
ginklavimų.

Jeigu Danija yra- maža ir vie
na negali pasirodyti jokioj mi- 
litarinėj arenoj, tai kai kurios 
kitos valstybės yra dar mažes
nės ir militariniai dar silpnes
nės. Danija turi iš senų laikų 
gerai sutvarkytų armijų ir šiokį- 
tokj karo laivynų, o Lietuva, 
pav. karo laivyno visai neturi ir 
jos armija yra apginkluota daug 
prasčiau, negu Danijos. Taigi 
Lietuva galėtų dar mažiaus 
priešintis didelei valstybei, kuri 
jų užpultų. Ar Lietuva, saky
sime, gali tikėtis ginklais atsi
ginti nuo lenkų arba nuo rusų?

Jeigu yra tiesa, kad Danijai 
bus mažiaus pavojaus, kuomet ji 
nusiginkluos, negu kad ji butų 
apsiginklavusi, nes beginklę 
valstybę tik “beprotis” ga i pul
ti, — tai kodėl tos pačios tiesos 
negalima pritaikyti Lietuvai?
/Lietuvą turi piktų kaimynų, 

tai-tiesa^ prieš tuos kailį ly
nus ji vistiek ginklais neįsteįig- 
tų atsilaikyti. Tai kam tuomet 
ginkluotis? Kodėl ne padėti gink 
lūs — taip, kaip Danija — ir he 
parodyti visam pasauliui, kad 
Lietuva su nieku kariauti nesi
rengia ir nenori?

Kalbėdamas apie Danijos nu
siginklavimo projektų, “Drau
gas” per mažai atkreipė domės 
j vienų svarbų punktų.

Del partinių išrokavimų jam 
nepatogu buvo pažymėti, kad- 
Danijos valdžia, kuri sumanė 
nuginkluoti savo kraštų, yra 
socialistinė. Jisai to nė nemini 
ir išdėsto dalykų taip, jogei ta
rytam jokios abejonės, negali 
būt apie tai, kad Ųanijai bus 
sveikiau nusiginklavus. Bet jei
gu taip ištiesų butų tai kodėl 
gi nė viena pirmesnioji Danijos 
valdžia nedarė nusiginklavimo 
projektų? Kodėl Danijos libera
lai ir konservatoriai da ir šian
die priešinasi nusiginklavimui?

Aišku, jogei Danija rengiasi 
nusiginkluoti ne vien dėlto, kad 
ji randasi tam tikroje padėtyje, 
bet taip pat ir dėlto, kad dabar
tinė jos valdžia turi pasiryžimų 
nusiginkluok. To pasiryžimo 
neturėjo buržuazinės valdžios, 
bet jį turi socialistinė valdžia.

Pažymėjus šitų faktų, yra 
lengva atremti “Draugo” argu
mentus, priešingus nusiginkla
vimui.

Jisai pastebi, kad toks kraš
tas, kuris turi po šonu lenkų im
perialistus ir “piktuosius bolše
vikus”, negali sekti Danijos pa
vyzdžiu. Suprantama, kad 
“Draugas” čia turi omenėje 
Lietuvų. Bet jo nurodytosios są
lygos yra tiktai laikina)/skirtu
mas tarpe\Danijos padėties ir 
Lietuvos. Tie pavojai, kurie 
šiandie Lietuvai grasina, gali 
išnykti netolimoje ateityje; ir 
priešingai, Danija ateityje gali 
susilaukti didesnių pavojų, negu 
Lietuva (kas.gali, pav. pasaky
ti, kas dar bus su Vokietija?).

Antra vertus, mes jau nuro
dėme, kad nuo lenkų arba bol
ševikų Lietuva visviena nega- 
lėtų-atsiginti ginklais, jeigu ji 
butų užpulta. Tat kokia prasmė 
tuomet jai yra leisti begalės pi
nigų karo reikalams ir lįsti į 
skolas, kuomet ji neįstengia tin
kamai aprūpinti net paprasčiau
sius savo kultūros reikalus ?,

Lietuva ginkluojasi ne dėlto, 
kad be to ji negali apseiti, bet 
dėlto, kad jos valdžia militariz- 
mu remia savo politiką.

Militarizmas jai yra reikalin
gas ne tiek krašto gynimui nuo 
išorinių priešų,
vidujiniais priešais.

Jeigu Lietuvos valdžiai rūpė
tų apsaugoti kraštų nuo lenkų 
ir rusų, tai ji ne laikytų pasto
vių armijų ,bet įvestų visuotiną 
piliečių apginklavimą (kaip yra, 
pav. Šveicarijoje). Tuomet bu
tų iš didesnė ginkluota jėga, ir 
išlaidos butų mažesnės.

Jeigu Lietuvos valdžiai rūpė
tų apsigynimas nup lenkt^ ir ru
sų, o ne kova su vidujiniais prie 
šais, tai kaių ji laikytų karo sto
vį Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose ?

Lenkiškus ir bolševikiškas pa
vojus tarnauja Lietuvos val
džiai tiktai, kaipo priemonė gąs
dinti Lietuvos žmones, kad jie 
nesipriešintų , niįlitarizmųi,'tku- 
rid pagelba dabąr klerikalai 
trempia pilietines teisės ir var
žo žmonių laisvę.

Kol Danijoje buvo buržuazi
nės valdžios, tai jos irgi suras
davo visokių pateisinimų mi.lita- 
rizmui. Bet štai,, atėjo į valdžią

kiek kovai su

Angliškai kalbantieji žmonės 
pripratę kalbų pertraukti, kuo
met prisieina ištaHį žodį, kurį 
dar niekuomet nevartojo. Pa
prastai jie laukia pakol išgirsta, 
kaip kiti taria jiems negirdėtų 
žodį pirm negu prideda prie 
savo žodžių rinkinio. Bet su vo
kiečiais italais,^ ir ispanais ki
taip, — jų kalbos neturi svarbių 
nepaprastų ištarimų ir jie nesi
bijo ištarti naujų žodžių. Angių 
kalbos išturimo nereguliarišku-. 
mai priverčia net ir drąsius mo
kytojus sustoti truputį ir pagal
voti. Fujik and VVagnall’s žo
dynas turi tarp 2,000 ir 3,000 
angliškų žodžių, kurie tariama 
įvairiais budais net ir žodžių ži
novų. Tie mokyti vyrai nesu
tinka kaip teisingai ištarti žodį, 
kuris sudaro jų mokslų, tai yra 
“orthoepy” arba “teisingas iš
tarimas žodžių”. Kai kurie de
da kirtį (akcentų) ant pirmo, ki
ti ant antro skiemens. Ir kiek 
yra žodžių, kuriuos paprasti 
žmonės nemoka ištarti!

Kartais tie įvairumai sukelia 
daug nesmagumų. Pavyzdžiui, 
pereitame Demokratų seime lai
kinas sekrėtorius pašaukė Ar- 
kansas valstijos delegacijos pir
mininkų, ištardamas valstijos 
vardų su paskutiniu skiem'eniu 
“sas” arba pilnai “Arkansas”. 
Delegacijos pirmininkas afSnsto- 
jęs piktu balsu ištarė valstijos 
vardų, kaip vietiniai valstijos 
gyventojai ištaria, kirtis ant 
pirmo skiemens, sekančiai, ‘Ar’- 
kan-saw” be paskutinės raidės 
“S”.

Bet paprastai ištarimas vardų 
ne toks skirtingas. Kai kurie 
žmonės ištaria valstijų “Illinois” 
su ir kaikurie be paskutinės rai; 
dės “s”. Kirtis ant paskutinio 
skiemens.

Raidė “a” varde “Chicago” iš
tarta kaipo pirma “a” žodyje 
“aniolas’, arba kaip “a” žodyje 
“saw”. “Missouri” galima “s” 
ištarti kaipo “s” arba “z”. “St. 
Louis” galima ištarti su pasku
tine “š” arba be jos.

•Simkiau ištarti daugelį fran- 
euziškų ir ispaniškų žodžių. Pie
tų uostas “Mobile” tariama kaip 
Francuzų kalboje, kirtis ant 
paskutinio skiemenio. ?‘New 
Orlearis” vardo paskutinė raidė 
“s” tariama kaipo “s” arba “z” 
ir kirtis antro žodžio ant pirmo 
skiemens. “Butte” (Montano
je “u” tariama kaipo jų “bijū
ne”. Ištarimas Sioux City, 
Iowa valstijoj, yra “Soo City”. 
“Dės Mainės” tariama sekančiai 
“Dęe-Moin” kartais ant pat ga
lo. Pirmo žodžio raidė “s” ir 
antro žodžio raides “es” visai 
netariamos.

Kitas sunkus vardas yia 
“Coeur d’ Alenb” miestas Idaho 
valstijoje. Raidė >4c” tariama 
“k”. Pirmo žodžio raidės “oeu” 
yra tariama kaip “u” žodyje 
“rūta” tr antro žodžio pirma 
“e” tariama kaip,“ee” arba “a” 
žodyje “cake” skiemuo ant galo.

Francuziškas vardas Wiscon- 
sin valstijos senatorio Ir kandi
dato į prezidentus, La Follette, 
neteisingai tariama rytuose, p. 
La Follette ir žodynas deda kir
tį ant antro skiemens, ’bet pa
prastai vartojama ant paskuti
nio ir net pirmo. Daugelis taria 
atsimindami, kaip tarti Lafayet- 
te, kurį vardų net ir paprasčiau
sias vaikas gali ištarti. Nes Ui 
yra vardas garsaus Erancuzijos 
kareivio, kuris atvyko Amerikon 
laike revoliucijos karo. w

Vienas sunkiausių Amerikos 
vardų, ispaniško paėjimo, yra. 
“Yosemite”, vardas garsaus na- 
cionalio sodo Califoriiijoj. Visos 
raidės tariąma’ ir' kirtis' ai it ant 
ro skiemens — “Jo-še’-mi-tee’\. 
Los Angeląs, vienas didžiausių 
miestų Californijoj, paprastai 
tariama Los ir antras žodis 
“Angelės’’, (kaip angliškas žodis 
“angel” (aniolas) su pridėtomis

tardami raide “g” kal^o vokiš
ką “ch”.

Yra daug holandiškų vardų 
rytuos ir ištarimas mainos. Var
duose “Stuyvesant” ir “Schuy- 
ler” raidės “uy” tariama kaip 
angliškas išvardis “I” ir “sęh” 
žodyje “Schuyler” tariama kaip 
“sk”. Bet pirmas skiemens upės 
vardo “Schuylkil”, netoli Phi- 
lądeTphijos, . tariama kaip 
“schoo”. Sunku ištarti daug- 
skįemęninius žodžius. “Niaga
ra” kirtis ant antro skiemens 
kaipo žodyje ‘^LčViathan”, nau
jas vardas Vokietijos laivo “Va- 
terland”. Trijų svarbių indus
trinių centrų varduose “Bing- 
hampton”, “Utica” ir “Syra- 
cuse’, kirtis ant pirmo skiemens. 
“Potofnac” upė Washingtone ta
riame su kirčiu antro skiemens 
kaip ir Ohio ir Seattle miestų 
(didžiausias miestas Washingh> 
no valstjoj ir Wilkes-Barre, 
Pennsylvanijos valstijos didelis 
kasyklų centras) “VVilkes” vidSk) 
skiemens žodis, ir “Barre” raidė 
“a’ kaipo ..angliškame žodyje 
“have”, ir paskutinė raidė “ė” 
kaip “I” žodyje “jis”.

Indi jonų vardai paprastai yra 
labai ilgi. Yra ežeras Massac’nu- 
setts valstijoj. kuris turi tokį 
nepaprastų vardų, kad tik apie 
du ar trys žmonės gali ištarti jį. 
Jis yra -^-Chauhunagungamaug.

HawaiiZ Suvienytų Valstybių 
teritorija, turi tris skiemenis, 

lltrds'ant- antro; antro skiemens 
“ai” tariama" kaip “I” ir pasku
tinė raidė “i” trumpa. Raidės 
“ou” Varde “Houstbn”, didžiau
sio gelžkelių centro Texas vals
tijoj, tariama “u” kaip angliš
kame žodyje “ūse”

Worcester, Massachusetts^ 
klaidingai tariama. Ji tariama 
“Wuster”. Kiti sunkus vardai 
yra Poughkeepsie, miestas New 
Yorko valstijoj, yra tariama 
kaip “Po-keep-sy”. [FLISj.

NEW YORK 
HAMBURG

Servic*

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON *
Išplaukia kiekvienų savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

171 West Randolp St., 
Chicago, 111.

Arba bile autoiizuoto agento.

ŽELI SPECIALIAI
šilkiniais dryželiais, 
nugaromis, 2 kelnc- 
Kiti, $25 ir $50.

Zcll Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Vilnoniai su 
franeuziškomis 
mis siutai, $35.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Completeinįjtself
L .... ■ . . . -----------

Išgalanda . razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
e kstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

VileL4uto-Strop Razor

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė
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MUSŲ MOTERIMS CHICABOS
Veda Dora Vilkienė ŽINIOS

Kį IR KAIP VIRTI
MIEŽINIŲ KRUOPŲ SRIUBA

Pamerk ketvirtą dalį svaro 
miežių, kvortoje šalto*vandens. 
Tegul stovi per naktį. Ant ry
tojaus nusunk, sudėk į puodą 
su 1 svogūnu, 1 morkva ir 1 ro
pe, supiaustytus į šmotelius. 
Jei turi, gali pridėti truputį sa
lierų lapų. Pridėk 4 valgomus 
šaukštus avižų miltų (oat meal) 
užpilk 2 kvortas verdančio van
dens ir viryk apie pusvalandį. 
Tada pridėk druskos ir pipirų 
pagal skonį, škotai šią sriubą iš
košia ir tik skystimą valgo. Ga
lima tame elgtis pagal skonį.

taip stiprus, kad galima bus ap
versti bliudelį, vienok baltymai 
neišpuls. Tada lengvai įmaišyk 
baltymus į pyrago košę ir įpilk 
visą mišinį į gerai išsviestuotą 
blėtą. Kepk vidutiniai karštame 
pečiuje.

Rasta griovyje negyvą 
lietuvį

Dės Plaines gatvės policijos 
stoties teisėjas Schulman irgi 
pasiuntė du vyrus kalėjimai! už 
važinėj imąsi girtais būnant. 
Paul Skoni a, 1900 S. Throop 
St., liko nuteistas 20 dienų ka- 
iėjiman ir užsimokėti $25 pa- 
baudos ir William Galine,y iš 
Joliet 10 dienų ir $5 pabau-

z

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAą

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

J AUTIENA SU KEPINTA 
DUONA

įdek į skauradą 1 didelį šauk
štą sviesto ir vieną labai smul
kiai supiaustytą svogūną. Spir
gink iki svogūnai bus rusvi. Pra
dek du šaukštu dažalo (gravy) 
atlikusio nuo kepinimo jautiė- 
nos ar kitos mėsos ir 1 puodu
ką verdančio vandens. Pridėk 
du puoduku sukapotos atlieka
mos jautienos, žiupsniuką sau
sos muš ta Mos, pipirų ir drus
kos pagal skonį. Leisk užvirti, 
pridėk šaukštą miltų arba krak-j 
molo (corai sŲtręh), išleisto tru- 
putyj drungno vandens. Padėk 
ąkauradą ant vietos kup ugnis 
neperdaug karšta ir virink apie 
pusvalandį.

Kuomet bus gatava, užpilk 
mišinį ant tam tikrai pritaisytos 
(džiovintos — toasted) duonos 
riekučių ir padėk ant stalo. La
bai skanus valgis.

OBUOLIAI IR SALDŽIOS
BULVĖS

Nuplauk ir nuvalyk saldžių 
bulvių. Virk pasūdytame van
denyje pakol bulvės bus minkš
tos. Nusunk vandenį ir supiau- 
styk bulves į riekeles 2 colių 
storio. Nuvalyk, ir supiaustyk 
obuolius l/2 colio platumo. Su
dėk į molinį indą taip, kad tar
pe dviejų riekučių bulvių įdėtu- 
mėi riekutę obuolių. Taip pri
pildyk pilną indą. Užpilk 
puoduko siropo, i/t puoduko 
vandens ir uždėk 2 šaukštu svie
sto. Kepk pečiuje pakol 
liai bus minkšti.

obuo-

CITRINOS PAJUS

puoduko cukraus
% puoduko verdančio 

dens
3 didelius šaukštus 

sulčių (skystimo)
kiaušinių tryniai 
citrinos sutarkuotą žievę, 
arbatinį šaukštuką sviesto.

didelius šaukštus komų 
krakmolo.

Sumaišyk cukrų ir -kornų 
krakmolą; pridėk karštą van
denį, maišyk be paliovos. Pa
virk -2 minutas, pridėk sviestą, 
trynius kiaušinių, tarkuotą žie
vę ir skystimą citrinos. Uždėk 
išvoliotą pajaus tešlą ant gerai 
ištaukuotos blėtos. Įpilk trupu
tį ataušusios košės ir uždengk 
tešla. Įdėk į pečių iki tešla

van-

citrinų

2

1

bus

BALTAS PYRAGAS
1^2 puodukų cukraus

i/2 puoduko sviesto
% puoduko saldaus pieno
2 puoduku miltų (pastry

flour)
1 šaukštuką baking powder
1 šaukštuką vanillos
2 kiaušinių baltymu '
Gerai sumaišyk cukrų su svie

stu ir pridėk vanillą ir žiupsniu
ką druskos. Tada išsijok miltus 
su Ivrkjng powder ir pramainu 
su pienu, įmaišyk su sviestu ir 
cukrum. Gerai išplak. Dabar iš
plak baltymus kiaušinių iki bus

BALTOS DUONOS TRU
PINIŲ PUDINGAS

Sutarkuok kepalą baltos duo
nos ir duok trupiniams gerai iš
džiūti; pridėk Ųi- puoduko mil
tų, šešius suplaktus kiaušinius, 

puoduko cukraus, truputį va
idilos arba “nutmeg”. Sudėk vi
są mišinį į ploną audeklo mai
šą ir virk valandą ir pusę, 
duok į stalą su vaisių dažalu 
ba kokiu tik nori dažalu.

RITULIAI

Pa-
ar-

irIštrink šaukštą sviesto 
šaukštą taukų, įrnaišyk septy
nios šaukštus miltų, šešius ge
rai išplaktus kiaušinius ir puo
duką cukraus. ’ Visą hiišinį Ve 
gerai išmaišyk’ ir ’ įpilk kvortą 
riebaus pieno. Supilk Visą miši
nį į išsviestuotą blekinę ir kepk 
pečiuje nuo 30 iki 45 minutų. 
Valgyk su bile dažalu.

Šeimininkėms patarimai
H

Pri rūgusias ar užterštas nu
boginto rynas galima išvalyti su 
kalkių vandeniu, karboli ne rūgš
čiu ar kalkių chloridu.

Šiltą duoną ir pyragą lengvai 
galima gražiai suraikyti peiliu 
pašildytu verdančiame . vande
nyj.

Pabarščius truputį žalių šalo- 
rijų kur skruzdės randasi, pri
vers jas- nešdiuties iš ten. Ne
gesintos kalkės palaistytos van
deniu taipgi yra gerai.

Jei druska maišelyj pasidarė 
kieta, tai nedaužyk jos plaktu
ku ar kočielu, tik iškelk meše- 
lį pėdą ar dvi augščiau ir su
trenk gerai kelis sykius juomi į 
skobnį ir druska vėl subiręs.

Norint išvalyti
• neles, sumalk saują 
žiu.

pipirams gir-
žalių ry-

Marinavoti daiktai 
sas ges stiklinėje, kurioj 
laikyta koki nors taukai.

ar uksu- 
buvo

Apnikusios- nuo kerosininės 
žibyklos lubos galima numazgo
ti silpnu sodos vandeniu.

PATARIMAI LENGVAI DUO- 
DAMI KITIEMS

Miegok ir ilsėkis gerai. Mie
gąs tai gamtos palaiminimas.

Nesirūpink.
Jieškok ramumo ir laikykis 

i o.
Saugokis aistros ir sujudi

mo.
Valandinė aistra gali būti pa

vojinga. Draugaukis su svei
kais žmonėmis. Sveikata taip 
limpanti kaip ir liga.

Nepersivalgyk. Nealk. Lai -to
no nuosaikumas bus žinomas vi
siems žmonėms.

Buk linksmas. Lengva širdis 
ilgai gyvena. Niekuomet nenusi
mink. žuvusi viltis yra pavojin- 

] s** 1 •«;«»- kuip žmoguH. tik
nepersidiebk. ‘ •

Eikvok nerviškos energijos 
kasdien mažiau negu jos sutve
ri.

Nesiskubink. Pergreitas pa
sivėlina, taip lygiai, kaip ir per
daug lėtas.

Daromi yra tyrinėjimai, kad 
nusprendus kokiu budri pasi
mirė lietuvis Antanas Gabrys, 
35 m., iš Worth, kurio lavoną 
užvakar rasta Worth miestely
je griovyje. Griovyje buvo ne
mažai vandens. Virš dešinio
sios Gabrio akies buvo' nedide
lė žaizda. Bet dar nėra nu
spręsta ai* jis pasimirė nuo tos 
žaizdos, ar prigėrė vandenyje.

Visi teismai buvo perpildyti 
automobilistų bylomis, nes da
bar automobilistai vėl yra areš
tuojami šimtais už greitą važi- 
nejimąsi. Ir sugautiems “spy- 
dertams” dabar duodama dide
lės pabaudos.

T

Vaikas užmuštas peštynėse 
mokykloje

Nuteisė merginą 
kalėjimai!

Girta greitai važiavo automo
biliu. Už tą patį dalyką ir 

' trys vyrai nuteisti , kalėji
mam

Peštynėse mokyklos kieme 
tarp kelių juodųjų ir baltųjų 
vaikų, Fred Curry, 13 m., 5316 
S. Lą, Šalie SI., perdūrė peiliu 
Anthony Lascola, taipjau 13 
m., 4706 Wentworth Avė. Pa
starasis pasimirė ligoninėj. 
Ourry buvo pabėgęs, bet pas
kui jo motina atvedė jį polici
jom Prie mokyklos liko pasta
tyta didelė policijos sargyba, 
kad išvengus galimų ruščių 
pasekmių.

Užvakar teisingi jau daug 
aštriau elgėsi su greitai važi
nėjančiais! . automobilistais ir 
skyrė jiems7 daug didesnes pa
baudas, riiegū1. diedą'1 prieš tai. 
Bet ir tie/ teisėjai, .kurie pir-j 
miau paleisdavo automobilistus, 
už mažiausiai galimą bausrhę.i 
dabar baudė be pasigailėjimo. 
Du gi automobilistus nuteisė 
ir kalėjime pasėdėti, kad pra
siblaivytų ir atsimintų, kad 
girtiems 'būnant neverta yra 
važinėti automobiliais. Tarp 
nuteistųjų kalejimaįri yra ir 
viena mergina, p-lė Dilio Clark, 
1808 Sheridan Rd. Ji liko nu
teista 15 dienų kalėjitnan ir 
dar užsimokėti $2(X) pabaudos. 
Ją nuteisė Chicago Avė. polici
jos stoties teisėjas Finnegan. 
Tas pats teisėjas taipjau nutei
sė H. R. Hornstrom, 1513 
Grace St., 20 dienų kalėjimai! 
ir užsimokėti $2(\) pabaudos. 
Jis taipjau girias būdamas va
žinėjosi automobiliu.

Sunkus senutės likimas

Johanna Willie, 70 m. am
žiaus, neturėjo iš ko užsimokė
ti nuomos ir todėl liko paša
linta iš namų 4856 Vinccnnes 
Avė. Jos radau,<ai ir kitj daik
tai gi liko sukrauti gatvėje.

Ji dabar sėdi gatvėje per 
lietų ir kaitrą, ar šaltį, dieną 
Ir naktį. Gatvė liko vienatinė 
jos gyvenimo vieta. Ir ji sėdė
sianti ten iki nebus vėl priim
ta į tą namą, iš kurio ją iš
mesta.

Spaus tu v n i n k ų kon v opcija

MADOS

Manoma, kad apie 4,000 
spaustuvninkų nelik iš Ameri
kos, bet ir iš daugelio Europos, 
šalių atvyks į1 Chicago spalio 
13 d., kada čia bus laikoma 
spaustuvninkų sąjungos — 
United Typolbetae of Ameri
ca konvencija. Konvencija bus 
laikoma Edgevvater Beach Ko
tely ir bus pasidalinusi į i vai
rias dalis. Spaustuvninkų kon
vencijos nebiiVd nuo 1912 m.

k Keturi žmonės užmušti

au- 
už- 
ke-

Bet nežiūrint smarkaus 
tomobilį{Uų persekiojimo, 
vakar automobiliai užmušė 
tūrius žmones. Visuose ketu
riuose atsitikimuose automobi
listai liko areštuoti ir laikomi 
kalėjime'1 iki koronerio teismas 
išneš savo nuosprendį.

Susibaręs su pačia nusišovė

Adam Iknvinski, 33 m., 5114 
S. Kedzie Avė., susibarė su sa
vo pačia Sopinę. Po to jis įėjo 

savo kambarį ir nusišovė/

ATSIŠAUKIMAS c

No. 2068. Jauninanti suknia. Su
cirptos mieros 14 16, 36, 38, 40 colių 
per krutinę. 36 mierai įteikia 2% 
yardo 40 colių materijos ir 3 yar.dus 
stugelių.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina

15 centų. Galima pinigusarba krasos ženkleliais kartu su už- 
sakymu, Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

_TJ- . - _ - . . - _ - - -

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdį No...-......y
; A/Mieros ................... .......  per krutinę

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimd ir budavojimo generalis
KONTRAKTORIUS

3352 S’o. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, IU.

(Adresas)

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.)

Mieli mano prieteliai! Aš 
Vincentas šešelgis, gyvenęs Chi- 
cagoje, atsišaukiu į jus, mano 
mieli prieteliai, prašydamas pa-, 
galbos. Sugrįžus Lietuvon pa
tiko mane didelė nelaime. Aš 
pats, kaip žinot, esmu visai ne
sveikas. Keturius sykius darė 
operaciją galvoj; akirpis visai 
menkai matau, sveikata taipo
gi silpna. Grįždamas iš Ame
rikos parsivežiau centų, bet ir 
tie patys žuvo.

Prie viso to, gruodžio 6 d. 
1m. nuino ntof malu-
nas nuplovė abi kojas iki kelių 

ir ji dabar guli amžinu lozo- 
rium. Dabar aš šaukiuosiu į 
savo draugus, pažįstamus ir 
nepažįstamus, prašydamas iš-, 
tiesti savo broliškas rankas ir 
^pasigailėti kokio cento man 
ir nhanoi sukeistai žmcĮpai. t

Labiksiu ' jūsų pagalbos, 
Vincentas šešelgis,

Panemunėlio stoties, Rokiš
kio apskr., Kauno rėdybos,

Lithuania.
P. S. Pagalbą siųskite per 

Rokiškio paštą.

.■ <

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? ( , 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputį maŽčja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dčmč ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas aus?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvis

Ant trecio augšto virš Platto 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

DEL VYRO TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ūži 
sisenčjusių ligi] arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo* 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra špecialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje. . •’■

Daktaras dėl vyrų: 
Praktikuoja 25 me^ 
tu s — tai yra ge
riausias nerodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St..

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. IVasarmana bąn 
<iy>nai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egsaasį- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esatt 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persltikrinkit I Gyvas
tie yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujų/ 
KVduoliu Hutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligfiiol skaitomos nejvcikiamomi*, 
lengvai pasiduoda Sitam mokslifikam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj viaip 
valiausius serumus, šiepus., antitoksiniis, bak 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles i» 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi 
senėjnsiu negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdlntų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuc 
jau dėl dyka npiiurėjimo illMlapto egzaminą 
virto.

X—RA Y EGZAMINĄ CI JA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kač 

dėl perdaug svieto mano ofise nega 
lėtumet pasikalbėti su manim. Teį 
singas gydymas. Nėra apgavingij 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė 
yra tokios, kolrių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte 11/ 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison ir >So. Market) 
Cblcago. III.

Mrs. MlfiHNIEVICZ- VIDIKitNEl
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Vaida 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
vusi Pennuyl- 
vanijoH lįgon- 
bučiuosa. Šąžl 
nįngai patar- 
pa uja, visokio 
sę ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 0 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkew1c?

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
’arnauju mote
rims prie gi m (ly
no kiekviename 
itsitikime. 't ei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

® DR. HERZMAN"«>

ap-
*> •*-u» ** ■*■•* 
o iki 9 vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių hzdegiiftą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojauš dteik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halstcd St.

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

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

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

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

♦ ) Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boujevard 4136
3110 So. Halsted St.

Vai.; 9—10 A. M. ir po 8 vai. rak.
...............■■■■J............................... I ...... .. --

Telefonai:

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

Optomotrist
Tcl. Boulevard 64$7 
484!) So. Aehland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2

1801 Blue Island Avc.
I’hono Koosovelt 2025

— ■ !■ * II .!!

DR. VAITUSH, O.. D.
LIETUVIS ’jrftlV SPECIALISTAS

Palengyins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.. Akiniai nuo $4 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Aye., 2 laboa , 

Chicago^ Ulinoia , - * 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligą.' . /

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki ę.:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis niię 10 valan

dos ryte iki 12 vųt.po piet.
Telefonas M'divay 2880

................. ......... ■ ■ i i.....  » -- ■■■
. f *'5 •*

-------------r 1 ---------------------------------------------------
»—.„.III-,.. ,

ri i V.

Telcphone Yards 0994

DR. MAURICE KAM N
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
faktinis Tcl. Drexel 2279

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS" B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

Vienuti?! Lietuviu krautuve

1

6
8

lei. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 
iki 8 va], vak. N^dėlinyni*- n>io 

iki 2 va), po pipK;

ILSO
ashion

STORE

. LIETUVIU DAKTARAI
■ III M* ■■■ —M- • » <*»<

Daktarai kurių vardai čia 
pądėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

<

Jlfiso te». Bouleva-* ųR93 
^Rezidencijos tel. 9191

Dr. A. A. Roth
Rushn Gydytoja** ir Chirurgas 
Specialistan Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų ''hroniškų lig1!
Dfisais: <11(13 So. Haltslrd St„ f hicągo 

arti Kist Strr-et
Valandos ! • 3 po plot, 7 8 'vnk. Ne- 
dėliomis iš Hveiiladi.eiiiais lr; 12 dien.

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

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 —- pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO- 
VATSA giminčnis ir drau-

garas.
“Kultūros” b-vės: 1, 

Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramopės Bankas šau
lių sk. Adr.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 delną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

k-

s / -Kultūros” b-vo, 
Šiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24.

l)r. Bcnedict Ar<»n
Ofisas 3SU3, S, Kedzie A ve. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak/ 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del speciali!} 
sutarčių telefonuokit Prospect/)610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
t Bridgeportą

3265 So. Hafated St.
Valandbs nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Suhatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

II ■ ............  I........................................

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo/.odos, chroniš

kų ir Nlaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofišas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 ikį 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:^9ziki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avc.
Vai', nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

. ' Telefonas Liįfayette 3878

Dr. J. 1^. Beandette i

‘TTpRflprpPM**
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Lietuvių Rateliuose
Iš Ciceras

Pirmiaug buvo rašyta kad Lie- 
tuvių Liuosybės Namo bendro
vės Šerai bus pakelti iki $40.00 
arba augščiaus, bet iki naujų 
metų bus ta pačia kaina parda
vinėjami. Tiesa, kad daugelis 
jau pirko po šėrą, bet visgi ne- 
ganetinai. Atsižvelgiant į lietu
vių kolonijų Cicero;, tai perma- 
Žai rūpinamasi savo reikalais, 
čia daugelis yra progresyvių lie
tuvių^ kurie bent vadina save 
taip, L. N. B. nėra dalininkais. 
Pakalbinus likti L. L. N. B. da
lininku gauni įvairius atsaky
mus, tai pinigų neturiu tai vė
liaus nusipirksiu ir tt. Ir žiuri, 
tas sportelis palieka pas seliun- 
čiką dešimkes bekoziruodamas 
ir nuo “gerų” vaistų serga ke
lias dienas. Prasiblaivėjęs mato 
kad jau neturi n^i pinigų nei 
sveikatos. Nusipirkęs L. L. N_ 
B. Šerą butų buvęs sveikas ir da
lininkas tokio puikaus namo. 
Tą patį daro ir nekuriu biznie
riai “progresyvus”. Jie neturi 
nei po vieną Šerą, betf didžiuoja
si, kad puikus namas, o pasipir
kti nenori nei vieno Šero. Dau
gelis pasiperka “St. Antano” 
bažnyčios serą nuo $100 iki 
$500 ir uŽ tuos pinigus žino ge
rai, kad negaus dividendų, bei 
pačios sumos. Tad lietuviai kaip 
bizničriai taip ir darbininkai, 
turėtų pasipirkti po šėrą L. L. 
N. B. pirma negu bus didesnė 
kaina. —M. J. žaldokas.

AfA
ANTANAS GABKIS

Panedėly 22 d. rugsėjo, 1924 
m. persiskyrė su šiuom pasau
liu. 28 m. amžiaus, pragyve
nęs Amerikoj 14 m. Nuliūdę 
pasiliko sesuo, Uršulė Milalie- 
nė ir švogeris Milala ir antras 
švogeris Jonas Cinikas. Paėjo 
iš Lietuvos, Panevėžio ap., Pa
juodžiu kaimo. Lietuvoj paliko 
2 broliai ir 2 seseris. Laidotu
ves atsibus 24 rugsėjo, 2 vai. po 
pietų iš namų 1648 W 63 St. į 
Tautiškas Kapines.

Meldžiam gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse ir ati
duoti paskutini patarnavimą 
A. A. Antanui.

Nuliūdę
Sesuo ir švogeriai.

aTa S

VINCENTAS DAMIJONAITIS 
po ilgos ir sunkios ligos 3 vai. 
ryto 23 rugsėjo 1924 m. persi
skyrė su šiuom pasauliu ir pa
liko nubudime brolį Motiejų 
Amerikoj, o motiną du broliai ir 
2 seseris Lietuvoj. Paėjo iš Ma- 
riampolės ap., Višakio Rudos 
vai., Senožiškių kaimo. Buvo 
36 metų amžiaus, Amerikoj pra
gyveno 12 metų. Laidotuvės at
sibus 26 rugsėjo, 10 vai. iš ryto 
iš namų 1204 Ė. 55th St. j Tau
tiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se ir atiduoti paskutinį patarna
vimą A. A. Vincentui.

Nuliūdęs brolis,
Motiejus Damijonaitis.

a+a 
VLADISLOVAS 
PETRAUSKAS

Mirė rugsėjo 23 d., 1924 m. 
11:15 iš ryto po sunkios ligos, 
sulaukęs 52 metu amžiaus, A. A. 
Vladislovas paėjo iš Kauno rėd., 
Ukmergės ap., Pagirių mieste
lio. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudi
me Amerikoj 3 brolius: Domi
niką, Franciškų ir Antaną ir 3 
brolienes. Lietuvoje brolį Kazi
mierą ir seserį ViktMlją. Lai
dotuvės atsibus subatoj rugsėjo 
27 d. 1924 m. <8:30 iš ryto iš na
mų 4523 S. Paulina st. į Šv. 
Kryžiaus Bažnyčią, o po pamal
dų i Šv. Kazimiero Kapines.

Širdingai prašome visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L JĮ. .Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Tai buvo šaunios 
i vestuves

Agnės Skigaitė-Tamošaitienė

Pereitą sekmadienį Wcst Pul- 
Imane buvo šaunios vestuves 
p-les Agnės Skigaitės su jaunu 
advokatu Antanu Tamošaičiu 
(Thomas) iš Sioux City, la. Tur
būt VVest Pullmanė dar niekad 
tokių šaunių vestuvių nebuvo.

Jaunieji ši i ubą ėmė šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, žmonių nė 
į didžiausius atlaidus tiek daug 
nesusirinka, kiek susirinko j jų 
šliubą — nė bažnyčion netilpo. 
Ji buvo visiems vvestpulhnanie- 
čiams žinoma ir visų mylima. 
Po šliubui bifvo vaišės jaunosios 
tėvų namuos 12037. Normai Av. 
Ten irgi tiek sV'ečių prisirinko, 
kad ir sutilpti visi negalėjo. 
Buvo svečių netik iš West Pul- 
Imano, bet ir iš Chicagos, Cice
ro ir k. Kitam jaunuoliui gal ne 
viena ašara nuriedėjo, kad ne 
jam, o kitam gražioji Agnės 
tenka, bet slėpė savo ašaras ir 
kartu su kitais linksminosi, 
nuošiirdžiai .linkėdami jaunie
siems laimingo ir sutartino gy
venimo.

Po tų šaunių vestuvių tą patį 
vakarą jaunieji išvažiavo į In
diana praleisti “medaus mėne
sį.” Gryždami iš ten dar apsi
stos porai dienų Chicagoje ir ta
da vyks į jaunojo namus — 
Sioux City, la. * —d.

Internacionalo apvaikš- 
čiojimas

LSS 4 kp. rengia rūgs. 30 
d. vakare Internacionalo ap- 
vaikščiojimų, pamojimui 60 
metų sukaktuvių nuo įsikūri
mo pirmo darbininkų Interna
cionalo. Tai yra svarbi darbi
ninkams švente ir vįsi lietuviai 
darhininkai-ės kviečiami šia
me apvaikščiojime dalyvauti.

Apvaikščiojime kalbės _ Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigai
tis ir Dr. A. Montvidas. Jie 
plačiai išdėstys apie įsikūrimą 
Internacionalo, prie kokių ap
linkybių jis gimė, kokias ko
vas jam vesti teko ir ko dar
bininkai atsiekė per tuos 60 
metų. Žinodami gi praeitį 
mums lengviau bus suprasti 
dabartį ir atspėti ateitį.

Tad visi kviečiami į šį In
ternacionalo Apvaikščiojimą.

Renginio Komitetas

Chicagos biznis dar ma
žai težino Lietuvą

Bet jeigu lietuvių biznieriai pa
sirūpintų, Lietuvos prekės 
rastų sau tinkamą reikalavi
mą.

Lietuvos konsulas p. P. Ža- 
deikis, maloniai suteikė pasikal
bėjimą “Naujienų” reporteriui 
ir papasakojo keletą įdomių da
lykų apie Lietuvos eksportą į 
Ameriką. Prekybinius santikius 
tarp tųdviejų kraštų, p. konsu
las prilygino dabar skinamam 
grikiui, kurs tik už kiek laiko 
teatneš tinkamą vaisių; tieji
santikiai esą dar išsivystimo 
stovy. Vienok jau ir dabar ame
rikiečių firmos yra užinteresuo- 

tos Lietuva ir nuolat kreipiasi į 
konsulatą su paklausimais. Mu
sų degtukai ir kitokie dalykai 
jau pasiekė Chicagą.

Prekybinius ryšius taip Ame
rikos ir Lietuvos galėtų žymiai 
sustiprinti vietiniai lietuvių biz
nieriai. Porą jų jau išvažiavo j 
Lietuvą pasiteirauti tuo dalyku. 
Reikalinga, kad koki nors Chi
cagos lietuvių prekybos įstaiga 
susirūpintų Lietuvos eksportu j 
Ameriką. Neužilgio konsula
tas susilauks ’iš Kauno įvairių 
pavyzdžių Lietuvos išdirbinių. 
Iš jų bus galima sužinoti ką mu
są kraštas gamina.

Matyt, kad p. žadeikio pa
stangomis Chicagos lietuvių biz 
niėrių siekimui ir iniciatyvai at
sidaro nauja dirva. Vertėtų tai 
plačiau aptarti ir padaryti pir
mieji žingsniai. Naudos bus ne 
vien Lietuvai,’ bet taipogi ir pa
tiems biznieriams. — Rep.

Town of Lake
Nelaimė Narbutų šeimynoje

Praeita subata Mykolo Nor- 
buto namuose, 4803 So. Throop 
Str., atsitiko nelaimė. Kada visi 
išėjo į darbą, Mykolo Nerimto 
motina pasilikus namie nuėjo į 
kambarį pasilsėti ir užtroško 
gazu. Senukė nebuvo pratus prie 
gazo šviesos ir nuėjus į kambarį 
neužsuko gerai gazo. M. Norbu- 
to, sūnus, parėjęs iš darbo rado 
motiną jau užtroškusią gazu.

NorbutienS buvo apie 75 me
tų senumo, paėjo iš Poni penų 
miestelio, Panevėžio apskr. Vie
nuolika metų atgal sūnūs Myko
las ir Kazimieras Norbutai atsi
kvietė motiną. į Ameriką ir per 
visą laiką savo motiną gražiai 
užlaikė. Ona Norbutienė paliko 
4 sūnūs — trys gyvena Ameri
koje, o vienas Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
devintą valandą ryto, K. Norbu- 
to namuose, 5547' So. Nagel 
Avė. Laidojama bus tautiškose 
kapinėse. Sūnus Norbutai pra7 
šo visų giminių ir pažįstamų 
dalyvauti laidotuvėse. —F. š.

JAUNOJI BIRU Te

Nedėlioję, rugsėjo 21, įvyko 
visuotinas tėvų susirinkimas 
P'ellowship svetainėje, 833 W. 
33-rd PI. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas.

Komitetas pranešė, kad yra 
paimta Mildos svetainė vakarui 
apkričio 26 d. Vakaras busiąs 
abai įdomus. Programas bus 
paskelbta vėliau.

Programo surengimas palikta 
P. Sarpaliui ir rengimo komite
tui.

Pamokos įvyksta kas seredą 
7:30 vai. vakare Mark White 
Sųuare didžiojoj svetainėje. 
Orkestrą ir chorą vadovauja p. 
P. Sarpalius.

Nariai, kurių mokesniai yra 
užsilikę malonėkite užsimokėti 
šį vakarą. —Sekretorius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.,

, Chicago, III. i

nternacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti i šį apvaikš
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

Roseland. — L. S. M. Ratelio extra 
susirinkimas bus trečiadieny, rugsėjo 
24 d., 7:30 v. v., K. Strumilo svet., j 
yra rengiamas vakaras rūgs. 28 d., ‘ 
Strumilo svet., todėl yra daug reika
lų. Visi rateliečiai kviečiami būtinai 
susirinkti, t — Valdyba.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditbrium Di- 

rektorių ekstra susirinkimas įvyks 
trečiadieny, rugsėjo 24 d., 19241 m., 
Keistučio raštinėje, 7:30 vai. vakare. 
Direktoriai ir Draugiją Atstovai pri
bukite. J. P. Evaldas, rekr.

MILŽINIŠKAS MASINIS MITINGAS
Nedalioj, rugsėjo 28, Ashland Bou

levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Boulevard, 2:30 vai. po pietų, 
yra surengtas labai didelįs masinis 
mitingas. Jį surengė Nacionalis Ofi
sas Socialistų Partijos, šiame milži
niškame masiniame mitinge kalbės 
žymus kalbėtojai: M. Hillųuit, iš New 
Yorko, James H. Maurer, iA Pennsyl- 
vanios, Kongresmonas Victor L. Berr 
ger ir Joseph W. Sharts, kandidatas 
Ohio valstijos gubernatorius.

Tai bus didžiausias masinis mitin
gas šioje kampanijoje. Nei vienas 
lietuvis darbininkas neturėtų praleisti 
Šios didelės progos. Patys ateikite ir 
kitus raginkite į šį masinį susirinki
mų. Čia išginsite svarbių darbininkų 
klasei aiškinimų.

dšgle žalčių Karalienė repeticijos 
įvyks subatoj, rugsėjo 29 d., Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredpj, rugsėjo 24 d., 1924, 8 v. v. 
Mark White Sn. svet. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadieny, rūgs. 26 d., lygiai 
7:3(1 v. v., M. Meldažią svet. Visi na
riai prašomi atsilankyti paskirtu lai
ku. — Valdyba.

Nori h Side. — Bijūnėlio draugijos 
teatrališko veikalo “Birutė” repetici
jos įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 25 
ii., 7:31) vai. vak. Liuosybės svetainė
je, 1822 Wabansia Avė. kVisi Bijūnė
lio nariai malonėkite susirinkti.

— Komitetas.

Jaunuolių Orkestrą rengia didelį 
koncertą gruodžio 6 d., Meldažio svet. 
Meldžiame kitų draugijų nerengti tą 
dieną vakarų, nes Jaunuolių Orkestrą 
vakaro pelną , skiria dėl Chicagos Lie
tuvių Auditorium.

— Rengimo Komitetas.

-APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 

mui, ne jaunesnes kaip 25 metų ir 
nesenesnės kaip 35 metų. Aš esu 31 
metų amžiaus. Turiu gerą amatą. 
Padarau $200 ir daugiau ant mėnesio.

L. S. YOCHIS,
1554 N. Clark St., Chicago, III. 

Phone Lincoln 0227.

ĮVAIRyS SKELBIMAI
PAGRAŽlttkM NAMUS

Ar Tamistai yrn reikalaa savo na- 
,ną — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINT1NG 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Cnicągoj ir apie- 
linkėj. ištaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193
............ ' .

FORDO SAVININKŲ ATYDA1 
Taisome generatorius, $4, ne 
daugiau. Patarnausime koL jųs 
laukiate.

Guaranttę* Auto Electric 
1840 So. Wabash Avė,

ISRENOAVOJIMUI ~
RENDAI storas, geras dėl 

bučernčs, su 5 ruimais gyve
nimui. Geroj biznio vietoj. Ge
ra vieta ir dėl kitokio biznio.

Kreipkitės (
5252 So. Artesiap Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
J1ĖŠKAU apšildomo kambario 

prie švarių, blaivų ir gerų žmo
nių North Side arba West Side 
apielinke j.

JOHN ANČIUKAITIS 
1643 North Lincoln St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
ANT'rendos kambarys, karš

tu vandeniu apšidomas. Randasi 
ant Bridgeporto. Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, 3210 South 
Halsted St. Box 154.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ
Liampų shade dirbėjų, ge

rai patyrusių prie gero dar
bo. Taipgi patyrusių mote
rų, namie darbas, darbas 
dastatomas į namus ir ati
mamas, kada užbaigtas, 
North West Side.
HARTMANN - MALCOMB 

COMPANY, 
847 N. Troy St., 
netoli Grand Avė. <

REIKALINGA Veiterka dirp- 
ti restaurante. Geros darbo 
valandos.

Kreipkitės
3206 S. Halsted St.

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ_________

TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki- 
te su Mr.1 M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare.

Atsišaukite
60 W. Washington St.

REIKIA gerų penterių; turi 
būti unijistai. Darbas pastovus 
ir gera mokestis. Atsišaukit 
tuoj aus.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis prie baltos ir ^Juodos 
duonos ir bisketų. /

1400 So. 48 Ct., 
Cicero, III.

REIKIA 10 bučerių, gera mo
kestis, nuolat darbas. Taipgi 
reikia, 10 vyrų ant farmų.

2029 Grenshaw St., 
netoli nuo Robey St.

AUTOMOBILIAI
BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ. 

KA’RŲ
LEXINGTON, 5 pasažierių, tour- 

ing. Mes turime keletu tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne; 
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torų, ’Timkin ašis, Bros & _ Bee.k 
chitch. Spicer universal, 115 co
lių wheelba.se, $985, F./O. B. dirb
tuvėj. į

Tuos karus galima Jnupirkti la
bai žemomis kainomis

VARTOTI karai, Cdlumbia, 1923, 
5 pasažierių, touringl Tas karas 
yra labai gerame dhdčjime, turi 
bamperius iš fronto Ir iš užpaka
lio, užraktą, extra tajerą, disc ra
tai, motoineter. sustabdyunui švie
są ir lango stiklo valdytoją, $750.

GABDNER, 1922 roadlst(*r. Tas 
karas ’yra labai gerame \padėjime 
ir pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tour
ing, labai geras karas. $295.

OAKLAND, 1921, į pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame 
mechaniškame padėjime, $395.

WM. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Mihvaukee Avė. 
2840-42 Edgwood Avė.

Telephone Jlumboldt 0502

RAKANDAS
EXTRA DIDELIS^ BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuojąus visus arba 
atskirai, už geriausį pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Moliais 
parloro setų, 4 šmotų miegamo 
kambario setų, wiltnn kaurų, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 
lempos, Console fonografas, virtu
vės setas, viskas skyrium.

722 W., 55tlfjt.. 1 apt.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė. Parduosiu už geriau
sį pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis — liga.

Wm. Jarchovv,
4300 So. Mozart St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis turiu du bizniu.

. FRANK PORMALIS, r 732 w. 19 Street, 
Canal 1149

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pigiai, nes šią savaitę turiu par
duoti; gera vieta, visokių tautų apgy
venta, ilgas lysas, pigi renda, biznis 
geras.

Atsišaukite
2602 W. 23rd St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS PAR

DAVIMUI Už $250
Už $250 nupirksite mano 

grojiklj pianų, vartotų tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta apielinke, senas biznis ge
rai išdirbta.

5359 Aberdeen St., 
kampas 54 St.

PARDAVIMUI, grosernė, vi
sokių tautų apgyvento], geroj 
biznio vietoj. Priežastis aplei
džiu miestą.

Kreipkitės
3148 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI kampinis 
Lunch j’oom, gera vieta bizniui, 
pigi renda, tai yra bargenas.

Kreipkitės
3001 So. Halsted Sa.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis senas; apgyventa lietuvių 
ir kitų tautų. Viskas gerai įrengta. 
Taipgi pardavimui restauranas ir 
ice cream parloras.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 558.
——r— ................................. ................... ,. ■i-.—» ■ ... ——

TUiRIU grosernę su restau- 
rantu ir bučernę. Parduosiu vie
ną arba abidvi. Viskas puikiai 
įrengia, biznis išdirbtas per il
gus metus.

2279 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 kėdžių Bar
bei* Shop. Gera apielinke ir ge
rai išdirbtas biznis, duodantis 
gerą pelną.

Atsišaukite:
7105 Stony Island Avė.

TNRIU parduoti savo $250 vertės, 
tikro franeuziško riešuto medžio Vict- 
rolą, su radio prijungimu, vartotą tik 
3 mėnesius. Yra daug rekordų, dei
mantinė adata, už $65.

2502 W. Division St., 
2 augštas 

Tel. Armitage 1981

Tajerai
Nauji ir vartoti ir visokie reikme

nys dėl automobilių. Labai žemos 
kainos. Taipgi patarnavimas visuose 
automobilių reikaluose. Kreipkitės į 
nauja vietą.

KEW CITY TIRE & AUTO 
-SUPPLY CO.,

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas
• 1702 W. 47th St.,

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra biznio vieta arba mainysiu 
ant loto.

Krtipkitės
225 E. 75th St.’

PARDAVIMU] bučernė ir 
grosernė, išdirbtas biznis, vie
ta kur visados biznis gerai ei
na. Nupirksit pigiai, nes ap
leidžiu miestą. Kreipkitės

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI jungtinis pe
čius, gasu ir anglimis kūrena- 
mas, tik biskį vartotas, parduo-, 
siu pigiai.

552 W. 37 St.
3 augštas, iš užpakalio

NAMAI-ŽEME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu gerą namą, pigiai.
M. VANCURA

2900 So. Union Avė., i
2 floras, frontas Į

2 AUGŠTŲ mūrinis namas ir 
skiepas, grosernė ir 4 kamb., 6 
kamb. ant 2 augšto, kampas 18 
St. ir Canalport Av. Lietuvių ko
lonijoj, kaina $9300, cash $4800. 
Naujienos, Box 561. •

PARDAVIMUI mūrinis na
mas cementuotas beizmentas ar
ba mainysiu ant visokio biznio. 
Namas visas, geras, kreipkitės 
prie savininko. '

3349 So. Wallace St.

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas, lotas 50x125, rendos neša $1GO 
per mėnesį. Ten randasi ir “Soft 
Drinks Parlor”, fietures parsiduoda 
sykiu su namu. Kaina $12,000, cash 
$7000.

Atsišaukite
1724 W. 89th St.

. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMU! BARGENAS

Aš esu įgaliotas per Cent
ral Trust Company, iš Cin- 
cinnati, Ohio, parduoti liku
sius 34 lotus apielinkėje Ar
cher ir Kostner Avė. Kiek
vienas lotas yra 30x125, kai
na $280. Sąlygos $25 cash, 
kitus po $5 į mėnesį. Ne
praleiskite tos progos. At
sišaukite j aptieką prie Ar
cher ir Kostner Avė. Musą 
agentas parodys jums lotus. 
Geriausis bargenas koks ka
da nors buvo pasiūlomas.

1701 So. Union Avė.
DIDELIS namas, 6 fialų, rendų 

virš $60 j mėnesį, kaina tiktai 
$4200, išmokėjimais, 8700 cash, ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3808 Wallace St.
G KAMBARIŲ namas, kaina tik

tai $3800, cash $500, kitus mėnesi
niais išmokėjimais.

$25 cash, $5 i menes* 
* NUPIRKSITE didelius % akro 
lotus Lyons, UI., prie Joliet Avė., 
netoli Ogden Avė. Kaina tiktai 
$750. Pasimatykite su agentu, John 
Sindelar, Ogden Avė., netoli Joliet 
Avė., Lyons, III.

2 nauji 5 kambariu 
bunga!ow

TUOJAUS galima gvventi. 5428 
W. 31 St. ir 5429 W. 30 Place, lo
tas 60x125, furnace šildomas, mo
derniškas visais atžvilgiais. Didelis 
augštas, galima padaryti kamba
rius, 10 minutu ėjimo nuo West- 
ern Electric Co.. kaina tiktai 
$75300, raktai randasi prie 5424 W. 
31 St. Musų pardavinėtojas randa
si tame name visų dienų nedėlioj.

Visi šitie namai turi būti par
duoti iki Octobel' 1 d. Jei norite 
daugiau žinių, ateikite arba „rašy
kite. A

FRANK J., PETRU,
1443 W. 18 St., netoli Ashland Avė 

Tel. Canal 0806

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, K.nygrvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybes, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

"1

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

l -------- --------- /

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemų ir ^asmeniškų prižiūrėjimų 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klcsos . 
MUNSON SCHOOI OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

wheelba.se

