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Arbitracijos protokolas 
bus priimtas

Su Japonais susitaikyta
suėmė 45 svetimšalius laivų 

darbininkus
Japonu prieštaravimas ar 

bitracijos protokolui 
prašalinta

Pilietinis karas Kinuose
Mūšiai ties Šanchajum tęsias 

be paliovos. Mūšy ties Hu- 
anglu krits 400 kiangsuiečių

rūgs. 
30. Keblumai su arbitracijos 
ir saugumo protokolu, kilę dėl 
Japonų delegacijos užsispyri
mo padaryti jame tam tikrų 
pataisymų ir priedų, šiandie 
galų gale buvo išlyginti japo
nams patenkinamu budu.

Tam tikra komisija, kurion 
įėjo Franci jos delegatas Lou- 
cher, Anglijos Sir Cecil Kurst 
ir Italijos Scialoia, kartu Ja
ponijos delegatui Adaši’ui da
lyvaujant pataisė protokolą 
taip, kad japonai jam nebesi
priešintų ir kad jis galėtų 
visų dalyvių priimtas.

IVržiurėtas protokolas 
paduotas Tautų Sąjungos 
numui priimti rytui [šiandie]

Šveicarija.

būt

bus 
ple-

Suėmė 45 svetimšalius
laivu darbininkus

SAN FRANCISCO, Cal., r. 30. 
— Imigracijos vyriausybė areš
tavo keturiasdešimt penkis sve
timšalius jurininkus, dirbančius 
Pacifiko pakraščiu plaukiojmi- 
čiuose laivuose. Imigracijos viK 
šininkai sako, kad Amerikos pa
kraščių prekybos laivai galį pri
imti tik tokius darbininkus, ku
rie legaliu budu atvykę į Jungti
nes Valstijas.

Visi suimtieji svetimšaliai lai
vų darbininkai laikėm i Ange 
saloj. Ką imigracijos valdžia 
mano su jais daryt, dar nežinia.

Hedžazo karalius šaukia 
si Anglijos pagalbos

Vahabių jėgos esančios neto’.
Mekkos ir besiruošiančio: 
šventąjį miestą pulfi.

LONDONAS, rūgs. 30. — A n 
glijos valdžia gavo Hedžazc 
karaliaus Husseino, Mekkoj, at 
siŠaukima, kuriame jis sako, 
kad šventajam miestui [Mek- 
kai] grūmojąs didelis pavojus. 
Fanatikų vahabių jėgos esan
čios netoli ir besiruošiančios 
miestą pulti.

Kadangi Hedžazas ir hašimi- 
tų gentis* karo metais savu noru 
padėję santarvininkams *jų žy
giuose prieš turkus, karalius 
Husseinas pareiškia vilties, kad 
Anglija neleisianti vahabiams 
paimti šventąjį mį^gtą.

Vakar t^ffainos skelbė, 
kad Mekka jau esanti vahabių 
paimta ir kad Husseinas bėgąs 
į Jeddą.J

PAN-AMERIKOS PREKYBOS 
KONGRESAS

ATLANTA, Ga., nigs. 30. — 
Trečiadienį, spalio 1, čia prasi
dės Pan-Amerikos prekybos 
kongresas. Laukiama daug de
legatų suvažiuosiant išdvisęs 
šiaurės ir Pietų Amerikos.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
30. Ketvirta diena nepaliau
jamos priešininkų kovos ties 
sanghajum pasibaigė be mato
mų katros nors pusės laimėji
mų. }

šią naktį Kiangsu\kariuome- 
nė darė nepaprastai smarkių 
puolimų netoli Huangtu, • Šan- 
ghajaus-Nankino geležinkelio 
linijoj, čekiango kulkasvaidžiai 
tečiau priverto puolikus trauk
tis su dideliais nuostoliais.

Pasak čekiango kariuomenės 
vadų pranešimo, priešininkas 
palikęs mūšio lauke 400 nu-

i*o kelių Kiangsu armijos 
aeroplanų padarytų bomborda- 
vimų Nansiango, čekiango šta
bas iš to miesto tapo perkel
tas kitur.

Stiprių kontratakų Kiangsu 
jėgos darė Malo ir Kiatingo 
sektoruose, į vakarus nuo šan- 
ghajaus, bet yisi tie puolimai 
buvo atmušti. )

Šanghąjun atgabenta šian
die apie 500) sužeistų čekian
go kareivių, bet Kiangsu nuo
stoliai buvę dar didesni.

Čangas paėmęs miestą
TOKIO, Japonija, rūgs. 30— 

Telegrama iš Mukdeno skel
bia, kad MandzJirijos valdovo 
čaug Tso-lino ičgos, kačihUr 
jančios prieš centralinę Pekino 
valdžią, paėmusios , Kiengpiny 
miestą, į žiemius nuo Jeholo.

Brazilijos sukilėliai pasi 
davę federalams

Ištikusiam prieš tai mūšy dau
gelis sukilėlių buvę nukauta 
ir sužeista. /

BUENOS AIBES, Argentina, 
rūgs. 30. Brazilijos sukilė
lių batalionas, susidedąs iš 200 
oficierų ir kareivių, netoli Sao 
Jao pasidavė federalei kariuo
menei, sako tedera lės kariuo
menės viršininko telegrama iš 
Matto Grosso. Prieš bataliono 
pasidavimą mūšy daug sukilė
lių buvo nukauta ir sužeista.

IŠDEGĖ VISAS MIESTELIS

GOLDFIELD, Nev., nigs. 30. 
-* Gaisras vakar visai išnaiki
no šį kasyklų miestelį, kur kita
dos turėjo apie 30 tūkstančių 
gyventojų. Jis buvo stipriai nu
kentėjęs dėl gaisro siautusiu 
penkiolika mėnesių atgal. Da
bar iš viso miestelio beliko tik 
vienas viešbutis ir Deep Minės 
kompanijos namai.

DETROIT, Mich., rūgs. 30.— 
Slaptoj Ch. Kinney smuklėj, 
High gatvėj, liko* nušautas tūlas 
Joe Mahler, iš Clevelando. Smu
klės savininkas suimta ir daro
ma tardymai.

Susirinkimas enevoj

Neleido paleisti iš kalė
jimo Adolfą Hitlerį

Berlino policijos žingsnis suju
dino visus Vokiečių monarchi- 
stus.

BERLTNAS, trugs. 30. — A- 
dolfas Hitler, kurs sąmoksle su 
Ludendorfu p/aeitais metais 
bandė padaryti monarchistų re
voliuciją Bavarijoj ir už tai bu
vo pasmerktas kalyti, vakar tu
rėjo būt iš kalėjimo paleistas, 
tečiau policija neleido tatai pa
daryti. Policija kaltina Hitlerį, 
kad būdamas kalėjime jis aktin
gai dalyvavęs organizavime sla
ptų, nelegalių draugijų, kurių 
tikslas — nugriauti konstituci 
nę valdžią ir sugrąžinti Vokieti
ja; monarchiją.

šitas policijos žygis padarė di
delio sujudimo Hitlerio pritarė
juose, nacionalistuose ir monar- 
chistuc.sc.

Roma turės aukščiausius 
pasauly namus

L
Mussolini projektuoja statydinti 

88 etažų triobesį, 1500 pėdu 
aukštumo.

ROMA, rūgs. 30. — Diktato
rius Mussolini planuoja statydin 
rti Romoj aukščiausius pasauly 
namus. Jo planu namai bus 
1,500 aukštumo, 1000 pėdų plo
čio ir turės 88 etažus. Namuose 
bus 4500 kambarių, 100 didelių 
salių, teatras, koncertų salė ir 
milžiniška gimnastikos salė. Na
mų statymas 'bus pavestas Ar
gentinos architektui Mario Pa- 
lonti.

DIRIŽABELIO ZR-3 KELIONĖ 
AMERIKON APDRAUSTA 

$600,000

FRIEDRTCHSHAFENAS, Vo
kietija, nigs. 30. — Milžiniškas 
dirižabelis ZR-3, kurį Zeppelino 
kompanija padirbo Jungtinėms 
Valstijoms ir kuris žada greitu 
laiku išskristi per Atlantiko 
vandenyną Amerikon, į Lake- 
hurst, N. J., tapo anglų, olandų 
ir vokiečių kompanijų apdraus
tas 600,6(10 dolerių.

PAVOGĖ VISĄ BANKO “SEI
FĄ” SU PINIGAIS

SHUMWAY, III., rūgs. 30. -- 
Praeitą naktį plėšikai įsilaužę į 
Shumway State banką, išsigabe
no saugiąją šėpą, sveriančią 
daugiau kaip 5000 svarų, šėpoj 
sako, buvę apie 3000 dolerių pi
nigų.

Ku-Klux Klanas daros 
“dosnus” bažnyčioms

Tik ir bažnyčios ne visos priihia 
kaukėtų ricierių apieras.

Hytrj Valstijose jausta 
žemes drebėjimas

PORTLAND, Me., rūgs. 30.— 
Čia ir kitose Maine valstijos vie
tose šį rytą buvo jaučiamas len
gvas žemes drebėjimas. •

Drebėjimas jausta ir Ver- 
monte.

Ispanija areštavo du 
Argentinos kores

pondentu

( METROPOLIS, III., rūgs. 30. 
—Praeito sekmadienio vakarą 
į Negrų Metodistų bažnyčią, pa- 
makU metu, atėjo trisdešimt 
astuoni Ku-Klux klaniečiai, ap
sitaisę savo baltomis kaukių 
skraistėmis, ir, padėję ant alto
riaus voką su 11 dolerių, pasi
šalino.

Kai jie išėjo, parapijonys nu
tarė ir bažnyčios valdybai įsa
kė tą “apierą” tuojau sugrąžinti 
klaniečiams.

Baptistams aukojo $96
DEADW00D, S. D., rūgs. 30. 

— ’ Laike pamaldų vietos baptis
tų bažnyčioj va.kai vakarį atėji 
šeši baltomis skraistėmis ir kau
kėmis apsitaisę Ku-Klux klanie
čiai. Perėję išilgai bažnyčią ir 
padėję ant pamokslinęs mašne- 
lę su 96 doleriais jie vėl pasiša-

i lino.

Lietuvos atstovo Galva
nausko pareiškimas

Vilniaus klausimu
Ženeva, rugsėjo 9. [E]. — 

Vakar dienos posėdy ^Tautų 
Sąjungos susirinkimas svarstė 
Vyriausios Tarybos pranešimą 
upie nuveiktus praeitais metais 
darbus, šiame posėdy paėmė 
žodį ir Lietuvos atstovas, p. Gal
vanauskas. P. Galvanauskas pa
kartojo Lietuvos pasitikėjimą 
Tautų Sąjungai ir padėkojo Ta
rybai už Klaipėdos klausimo iš- 

I rišimą. Jis pareiškė, kad šis iš
rišimas 'toli gražu nepatenkino 
visus Lietuvos tautinius, reika
lavimus ,tačiau vis dėlto patiekė 
Lietuvai kiek platesnę dirvą to
lesniam darbui. Lietuva nori 
dar kartą atkreipti Tautų Są
jungos susirinkimo domę į Vil
niaus klausimą. Ji tikisi, kad 
Tautų Sąjunga vėl nagrinės šį 
klausimą ir ras būdą, kaip na- 
naikinti visas konflikto priežas
tis, kurios dar galėjo išlikti lig 
šiol Nemuno baseine.

HENSAYE, J
. Madrido laikraščiai šian- ■

Milijonai vandeny
Francija, nigs. Olandų inžinieriai bando išimti 

iš jūrių aukso turtą, pasken
dusį daugiau nei šimtas metų 
atgal. , .

30.
die praneša, kad ten tapę suimti1 
du Argentinos laikraščių kores
pondentu: Emilio Herrero, kurs 
atstovauja Buenos Aires laikra
ščiui La Prensa, ir Paul Almar-, rugs. 30. — Olandų inžinieriai, 
za r— La Nacion. Abudu korės-1 pagalba naujai išrastų prietaisų, 
pondentu yra ispanai. Areštuota bando išimti iš jūrių aukso tur- 
juodu už tai, kam būdami su Is- tą, kurs, paskendus Anglijos lai- _ . ■ • T- i « Y • 1 • w • i

TERSCHELLING, Olandija,ST. JOHNSBU-’RY, Vt., rūgs. 
30. — šį rytą, apie 4 valandą, 
čia jausta taip stiprus žemės 
supurtymas, kad daugelis žmo
nių buvo pažadinti iš jniego ir 
išsigandę šoko Iš lovų. Drebėji- panijos diktatorium Primo de.vui Lutine, daugiau kaip šimt-
mas tęsės apie dvi minuti.

MASKVOJ PASIREIŠKĖ
NAUJA EPIDEMIJA.

MASKVA, nigs. 30. Eks- 
perimentalės medicinos Institu
to profesoriai Flerovas ir Raz
minas pastebėjo naują ligą, kuri 
pasireiškia ypač laike influen- 
zos epidemijų. Liga labai lim
pama, bet nepavojinga, ir tęsias 
nuo dviejų iki šešių dienų. Ji la
bai panaši į šiltinę. Vienoj Mas
kvos našlučių prieglaudoj ja 
buvo susirgę 150 vaikų.

KORFIS.
Chicago i,r apielinkė. — Apla

mai gražu; po pietų truputį šil
čiau; vidutinis rytų vėjas, taip 
šiai dienai pranašaujama.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 45° F.

Šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 5:36 vai.

PINIGVKURSAS
„ į u ■—.^i

Vakar, rugsėjo 30, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 SV. sterlingų ..
Belgijos, 100 frankų ........
Danijos, 100 kronų ..........
Italijos, 100 lirų ..............
Francijos, 100 frankii .....
Norvegijos, 100 kronų......
Olandijos, 10 florinų ......
Suomijos, 100 markių .....
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.06

. $4.45 
. $4.87 
$17.40

. $4.38
. $5.28 
$14.31 
$38.60
$2.52 

$26.62

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 “
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų
Ii?* 
litų

•4..............

....... -...Lj...... ............................./

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00 
41.25
51.50 
61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

102.75

PENKI ŽMONĖS,UŽMUŠTA 
GELEŽINKELY

COLUMBUS, S. C., rugs. 30. 
— Penki žmonės, tarp jų du ne
grai, liko užmušti geležinkelio 
motoriniam vežimui susimušus 
su prekiniu traukiniu.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Rivera Morokkos' fronte skelbė > mėtis guli jūrių dugne, apneštar 
vidšai pranešimus apie Ispanų 50 pėdų storumo smilčių sluogs- 
kampaniją prieš sukilėlius.

Illinois valstija turi 14,280 
viešu mokyklų

Jas lanko 1,299,473 mokiniai

SPRINGFIELD, Ilk, rūgs. 30. 
—Valstijos mokyklų superin
tendento paskelbtomis žinio
mis, praeitais mokslo metais Il
linois valstijos pradžios ir vidu
rinius — public 'ir high — moky
klas lankė viso 1,299,473 moki
niai, tarp jų 657,801 berniukai 
ir 641,774 mergaitės. Visoj val
stijoj yra 14,280 mokyklų.

RUPESNIS KRAŠTO MIŠKAIS

WASHINGTONAS, rūgs. 30. 
— Agrikultūros sekretorius 
šaukia Washingtonan š. m. lap
kričio 19-20 konferenciją, kurioj 
turėtų būt apsvarstyti planai 
apsaugoti Junntinių Valstijų 
miškus nuo perffidelio aikvoji- 
mo, o taipjau nuo gaisrų pavojų. 
Konferencijoj dalyvaus kaip val
džiai priklausomų miškų atatin
kami valdininkai, taip ir priva
čių miškų savininkų atstovai bei 
miškų pramonininkai.

ITALŲ LAKŪNAS LOCAĮE- 
LLI GRIŽO NAMO j

GENUA, Italija, rūgs 30. — 
J.aklinas Įeit. LocateUi, kurs 
bandė apskristi pasaulį, bet ae
roplanui sudužus savo kelionę 
tmėje nutraukti, sugrįžo namo. 
Fašistai pasitiko jį su didelėmis 
užuojautos demonstracijomis.

MAYORAVO NEBŪDAMAS 
AMERIKOS PILIETIS

CONNERSVILLE, Ind., rūgs. 
27. — Buvęs šio miestelio mayo- 
ras Philip Braun kreipėsi teis
man dėl pilietybės poperiu. Pa
sirodė, kad jis buvo išrinktas ir 
mayoravol visaj nebūdamas A- 

. merįkos piliečiu.

jriiu. Laivas Lutine paskendo 
[netoli Terschellingo salos 1799 
metų spalio 9 naktį, laike baisios 
audros, ir visa jo įgula, daugiau 
nei 400 žmonių prigėrė. Laivas 
gabeno apie 10 milijonų dolerių 
vertės aukso. Pirmiau daryti 
bandymai tą turtą išimti nepa
vyko.

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
krja; rūgs. 30. čia ir Marmo- 
ro jūrių ^salose vakar buvo jau
čiamas žemes drebėjimas.

ŽENEVA, Šveicarija, rugs.
30. — Tarptaiitinės.opiumo kon
ferencijos pirmininku Tautų Są
jungos taryba paskyrė Herlufą 
Zahlę, Danijos ministerį Vokie
tijai ir nuolatinio arbitracijos 
teismo narį.

Visa Lietuva 
Susiinteresagus

J * f*

> i Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie-
; i nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
; | yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
; < pinigų perlaidomis.
i i Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo

giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami
\ į pinigai^telegraftf, nes jie gauna greitai ir be jo- 
I! kio klapato iš artimiausio jiems pašto.
;; Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei-
‘ čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die- 
*; nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 

i iš Chicagos. O pinigai telegrafu'yra išsiunčiami
• i iš.Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra-

, mos kainuoja tik

50 CENTŲ
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

*=========:
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LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

vo Kūdikiams Kaunas

Dr. J. Jakubauskas

Del Jus Chicagos Moterų, kurios
yra namų šeimininkėms

FIKRAS FARMŲ PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA

Taipgi jis nekainuoja jums daugiau!

Pienas, kuris yra visai saugus ir švariis! Pienas, kuris yra riebus ir turi 
’ • *• ' \

daug Smetonos! Pienas, kuris yra visuomet gatavas vartojimui!

Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad davus geriausį fe i • •
pieno maištu. Kiekviena statine Borden’s Evaporated Pieno yra peržiū
rima išnaujo pakol būna išsiųsta jūsų groserninkui. Ir jis dasiekia'jūsų 
namų tampriai uždarytas, kuris laiko jį geroj apsaugoj.

Jei jus namų šeimininkės norite tokio pieno, gaukite Borden’s Evaporated 
Pieną.

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bordenui pienų yra reikalaujama nuo 
jo, kad prisilaikymų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampelis pieninės 
yra nuolatinėj inspekcijoj.

Kas Dedasi
Lietuvoj

Borden’s Evaporated Pienas pagal taisykles, didžiausių pieno išdirbysčių 
Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugų labai svarbiame maisto pirkime. 
Kiekviena karvė Borden bandoj yra peržiūrima reguliariai per ekspertus.

Razin- 
maisto dalį 

j arba carbohydra-’ 
Valgant rązlnkas neturėsit ne

kaip atsitinka

Kiekviename namų maisto vartojime valiokite Borden’s Evaporated pienų, kuris duoda geriausius re
zultatus. Yra riebus turi daug Smetonos — padaro gludų valgį. Jus1 galite vartoti kiekvienų dienų dėl 
valgio ir kavos, tikras jo gerumas ir tikras jo švarumas.

Sveikatos Departamentas 
šiais metais iki rugsėjo mėn. 1 
d. išdavė 24 provizoriams ir 35 
provizorių padėjėjams leidimus 
užsiimti praktika Lietuvoje.

geležies katile verdančio 
Uždengk ir šutink apie 

Duok į stalą jeigu

Šaligatviams praplėsti Lais
ves Alėjoj dalrbai jau baigiami. 
Did. Vilniaus, Gedimino gatv. 
ir Vytauto prosp. ir k-t. šaligat
vių taisjių^o ir praplėtimo dar
bas mažai produktingas. žiema, 
matyt, greičiau juos praplės...

ONSVVEETENED 

evaporated 
M ILK

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuvė žeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimu atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips 

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
“Brighton Park, 2-rų lubų, 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

Kauno/Muzikos Mokyklos Di
rektorius prof. Naujalis išvyko 
į Ryga dalyvauti kaipo jury lat
vių dainų ir muzikos šventės 
ruošiamam kompozicijų kon
kurse.

Kaip girdėti “Dainos” draugi
jos choraš rengiasi padaryti ne
senai atsilankiusiam i dėtuvėj 
Suomių •chorui “Suoihen Laulu” 
revizitų Suomi joj. Sąryšy  j su 
tuo choro srMatas didinamas, ir 
gireitu laiku bus, paruošta pati 
progframa, kurią choras turės 
atlikti svečiuose;'

Hulėngvins akių Įtempimą, kuriš 
esti priežastimi galvbs skaudėjimo, 
svaigimo, 'akių aptemimo, nervuor 
tumo, .• skaudamą akių karšti, alir 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augŠčiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Pasekmingai gydau/staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATP- 
JOS budu — Fe vaistų, be 

operacijų ,
4647 S’o. Halsted St„ .

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak?^
•s ! ’ Tel. Boulevard 4774

• Pranciškonų vienuolynų atida
rė. Rugsėjo mėn. 15 dien., 8 
vai. iryto įvyko* iškilmingas 
Pranciškonų . Vienuolyno Žalia
jame ktdne atidarymo pašventi
nimas. Prieš 8 vai. buvo pamal
dos Pranciškonų bažnytėlėj, 
esančioj Ukmergės pi., iš kur po 
pamaldų susirinkusi didelė ti
kinčiųjų minia su procesija žy
giavo į vienuolynų.

Vienuolynas iš oro'pusės jau 
galutinai užbaigtas statyti, vi
duj gražiai įrengta 
(bažnyčia) , tik dar 
bariai) 
neužbaigta taisyti, 
dulrų ir lubų, tačiau 
jau gyvena.

ftvteMi ir pajlegų icvod»ra« | »nwi ir naujus varau, talpfi dlrb- 
terea. Cash &rha ant išmokffjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektrų# Korporacija Amerikoje
THE BRIDGKPOKT ELECTRIC COn lite.

A. BARTKUS, Pro*.
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101, 1«92. ChicaRO.

Specialia Bbrdeno nusistatymas, kuris yra priimtas 
JasMtyine saugiai turtingo pieno, natūraliai padaro 
išdirbystę brangesnę. Bet jeigu ir'kainuoja jūsų gro- 
serninkui biskj daugiau, jis parduoda jums ši pieną 
tokia pat kaina, kaip ir kiti pieno išdirbėjai. Mat JIS 
ŽINO, KAD GERUMAS PIENO UŽGANĖDINA

KOSTUMĘR1US. Jis pasitiki Bordenui, kad turėjai 
gerų tavorų savo biznyj. Papraskite pražyli save 

groserninko Borden’s Evaporated Pieno. Kiekvie
nas groserninkas Chicagoj gali jums duoti “gryną” 
lannų pieną su smetona jame.

Buk mandagus, neduok progos iS- 
>sivystyti liftai. Tankiai šaltis pa- 
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia out atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo. t 
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
cvoikcici u.

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

„I. >*-*»■<*

EVAPORATED 
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Išpauderiuokit jų odų su 
Johnson s Baby Povvder ir 
jie bus sveiki. Jūsų gydy- 
tojas arba aptiekorius pasakys jums, kad Johnson’© 
pauderis yra geras užlaikymui ^ugųjcudikio vėsiu ir 
kad jis užgydo sužeistas vietas ir iššutimus. 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 Johnson’o Baby Powder. 
Atmink vardų “Johnson’s”, ir 
žiūrėkite raudono kryželio.

KUOMET JUS SERGATE r .
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite ^avo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakanti Specialistą 
kokio jums: reikia, bfe trukdymo laiko. \

Kuomet jus atlankysite Griswokl Medįcąl Office jus surasite, kad, 
čia gydytojas yra labai’atsargus suradime tikro diagpeso jūsų ligos; 
tai yra suradime kpr ir kodėl jų^i&pęgate. ; šis ofisai yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminaęijos, Chemiško Analyzo Šlapumo.Jr X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šią gydytojas yra prisirengęs 
pataVnauti jums. Su pagejba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašaliną/inivo'jų padarymui klaidų.

Gydytojas pasaky^Jumš kiek Jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

įeikit pas jj ir padvelkite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GKlSWOuD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich.
NetoĮ^Congress St., vienas blokas j pietus nuo City Hali

Ofiso vai. iki 8 v. v. kasdien. Nedūlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

17 Baby Powder
Geriausias dėl kūdikio — Privalo 

te jį vartoti

maldykla 
egles (kam- 

vienuolianis gyventi dar

- trūksta 
vienuoliai

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 yak. Tel. Pullman 5147"■

- - RODYKLĖ Nd. 15
Virimo Receptai

Žmonės vnlgo Aazinkas ^lel jų sal
daus skonio, bė.t nežino kad jos yra 
sveikas i»‘ maistingas valgis 
kos turi savyje svarbi 
kaipo vaįsių-cukrų 
tų, x \
virškinimo nege/urrtų 
su kitais saldžiais valgiais, todėl ra- 
zinkas galima valgyt ligoniams ir 
vaikams Jr bevėik visiems kuriems 
užginta » valgyt Čukrihius dalykus. 
Razinkos yra nebrangios ir jas reiktų 
valgyt bent \sykį į 'dieną kuriame 
nors valgyje. ^Sekantis receptas par 
tenkins visą šeimyną ir lengvas pa
gaminti.

RAZINKŲ PUDINGAS 
’/a puodelio beseklių razinkų 

puoduko pieno k
I kiaušinis
J/ipupduko cukraus
1 puodukas miltų 

•' 1 šaukštukas kepamo naudelio
• 2 šaukštai tarpytp uždaru 

• 1 šaukštukas vanilos . , ,
Sumaišyk sausus dalykus; dadėk 

razinkas; suplak kiaušinį, dadėk pie
ną ir sumaišyk viską į krūvą. Su-, 
plak į švelnią košę, dadėk tarpytą už
darą ir vanilą. Supilk į sviestuotą 
formą, uždengk tandžiai ir padėk ant 
grotų ar 
vandenio, 
valandą ir pusę 
nori su skystu sosu.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu perkolatoriaus koštuvas už- 

kempa, užpilk rupios druskos .ir pa
trink skylutes iš viršaus ir apačios. 
Pilk į jį verdantį vandenį numazgo- 
jirriui druskos ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtuvėj reikia laikyti galą 
lentos 10 colių per 12, taip kad no
rint pjaustyti mėsą ar ką kitų, butų 
ant ko paaiileti.

Biskj sausos muštardos užtrynus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapa.

Šmotelis medinės anglies indėtos 
j vandenį verdant kopūstus sulaikys 
visokį nereikalingą kvapą.

Pirm prišriubuojąnt mėso.-j pjaus
tytoją prie stalo,’ padėk šmotukus 
žvyrinio popierio po abiem šonais 
lentos krašto it prifriubuok tandžiai. 
Tas neduos pjaustytojui krutėti.

\ Naminiai Pasigelbėjimai
Taupyk popierines kortas kurias 

gauni iš skalbyklos, su marškiniais jei

planuoji kelionėn. Jos labai paran
kios kuomet pakudji dteses, bliuskas 
ir andarokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti”, * pripilk siauras juostas 
velveto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutrukimo pirštų. 
galų žibančios odos čeverykų pripil
dyk čeverykų galus skarmalais.

Pančiakas reik mazgot po kiekvie
no dėvėjimo išvengimui ; p^ąkaitavim6 
ir iššilenkimui nuo trynimoji jų tose 
pačiose vietose.

Puikus sausas šluostuvas galima! i 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų pan- 
čiakų. Nukirpk pėdas nuo apie pen
kiolikos pančiakų ir sunerk jas išil
gai. paskui susiuk j krūvą ir įsprausk 
j šluostuvo (mop) rankeną.

Grožės Patarimai
Pirštų nagai reikia uįžiųrėti, taip 

pat kaip užžiuri dantis arba kitas1 
dalis kūno. Nagus reikia nuolat už- j 
žiūrėti ir jus turit (• tdrėti n'amudse 
paprastus manikuravimo reikmenis; 
kaip tai pakelį oranžio pagaliukų, na
gų žibintoją, nagams pielyčią, 'lenktas 
nagams žirklaites ir kokios panagių 
košeles. Reikia pieluoti nagus kas
dien kad nereiktų tankiai karpyti. 
Kasdieniniam reikalui tik nušveiskit 
nagus su •biskeliu pališio ir trinkit 
juos nagų šepetuku. Jeigu nagai pa
lieka trapus kad kerpant trūksta, iš- 
tepkit juos su biskeliu cold cream ei
nant gulti. Tas suminkštins nagus 
ir galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatiška Sveikata
Tonikai naudojama atgaivinimui 

nuvargusių ir nusidėvėjusių musku- • 
ių, nervų celių ir kitų kūno organų 
į tikrą sveikatos stovį. Yra dauge
lio rūšių tonikų -ir jie reikia naudo
ti pagal tų dalių kūno kurioms reikia. 
Yra Nervų tonikai, Oazo tonikai. 
Kraujo tinimai ir pagalinus tonikai 
padaranti chemišką peraminą siste
moje. Dauguma tonikų turi dvigu
bą veikmę, kaip tai paliuosuoja vidu
rius ir valo kraujų ir būdavo ja kū
nišką sudėjimą. Nors tonikai yra ge
rai, bet patartina gauti gydytojo pa
tarimas koki naudoti ir reikia laiky- 
tis nurodymų kokius jis palieps jeigu 
nori gautCnaudos iš tonikų. Tonikai 
skirtingi Luo stimulantų nes jie vei
kia IččiaJ ir priduoda sistemai reika
lingą permainą jo atsigavimui į natū
rali stovį.
SEKAMUS PRODUKTUS 
groserninkas mėgsta pardavoti Bor- 
deji’s, nes Borden’s reprezentuoja ge
rumą ir jis žino, kad jus norite ge-

MES REKOMENDUOJAME
Borden’s Evaporated pienas yra 

tikrai riebus karvių pienas su išimtu 
iš jo vandeniu. Jis taip geras prie 
valgių kaip ir.pyįffiias pienas. Jūsų riausio tavoro.-ųfi savo pinigus

Trečiadienis, Spalio 1, 1924

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS-.

“ ANT NAUDOS. v

S. L FABIONAS Cb.

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. Bo ievard 0611 ir 07T4 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- I
DAVIMO RAŠTUS. Į 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
m Parduodam Laivakortes. * ’

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 1310

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

Nodėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
.......... - • f

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Rooin 1117—1122 
127 N. Dearbom Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” namę:

\ 1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė. .

----------------------------------

Z Z------- 1A. Ą*- Olis Į
ADVOKATAS

11k* Šalie St., Room 21HTJ
M Randolph 1034 — Vai. nuo 9-€ i

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčįafl nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias \įylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Kair/us, Farrnas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlyginus.

IIELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

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

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* vbnosa Teisnv.ioM, 
m>oja Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentu* <r !ga’<o.iimw

7 South Dearbom Street 
Telefonu RutirtolpM A2UI 

Vakarais: 2151 Wcsl 22 Street 
Tehiuau Canal 1<47.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Ruoni 614-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Puilimin 6377

< V. W. RUTKAUSKAS^'I 
Advokatas

29 So. La baile Si., Room 530
i ' Tel. Central 6390
Vah. 3223 S. Halated St., (,’lticagi* 

Tei. Y orda 4681
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T9WK OF LAKE

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigei 
Buvo laikai, kuomet nieku nežinojo 
kaa yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra viaiikai pa- 
praatu dalyku užlaikyti apvo plau
ku* ir galvos odą Svarioje Ir ■vei
koje padėtyje.

ištepant galvą kaa vakaras einant gulti 
1 per savaite ar deSimtį dienų, sunai* 
| kiną pleiskanas ir paragins jutų 
* plaukų augimą. Po to naudokite 
Į Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturMte jokių nesmagu- 
j mų m pleiskanomis.

1 Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. 
I pri.iunčiame stačiai ii dirbtuvė*.
Į F. AD. RICHTER & CO.

104*114 S«. 4tk St., BrttUyt; N.T.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Peilio V U U Skausmo
Jei jus turite rupturą, pagalvokite 

kiek ji kainuoja jūsų gyvenime ir 
kiek j! padaro jums nesmagumo. Tik 
pasižiūrėkite į ateitį jus pamatysite, 
kad ruptura jums suteiks tiktai ne 
smagumus ir bereikalingas išlaidas. 
Kodėl turėti rupturą kuųmet gydy
mas yra labai paprastas ir lengvas 
su mano metodu. *Išsigydykit ten 
kur šimtai kitų jau yra išsigydę.

Skaitykit ką M r. Pilutis sako:
“Aš turėjau ruputrą per keturis 

metus. Aš nieko (jaugiau neturėjau 
kaip tiktai nesmagumus ir išlaidas 
visą tą laiką. Paskiau aš nuėjau pas 
Dr. Flint, jis mane išgydė puikiausiai. 
Yra smagu žiūrėti, kaip lengvai šis 
daktaras gydo rupturas. Aš dabar 
visai sveikas ir esu sveikas jau dau
giau kaip metai laiko. Aš patariu 
ir kitiems žmoniefhs nueiti pas Dr. 
Flint, kad išsigydžius nuo rupturos.

John Pilutis, 671 W. 14 PI.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko- 
JU gyslas mano paties budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 p< 

pietų, panedėliais ir ketvergei* ik’ 
8:30 p. i>.. nedėliomis. uždaryta.

ILSOh 
Fashion

Pereitą kartą, šioj vietoje nu
rodėme, kokią svarbą turi rė
mimas kaimynų visiems pilie
čiams gyvenantiems tam tikro
se apielinkėse. Mes sakėme, 
kad jei kiekvienas asmuo rūpin
tasi savo apielinkės gerove, jo 
apiolinkė kiltų, namų ir žemės 
vertybė padidėtų, tos apielin
kės biznis tarpių ir galėtų duot 
žmonėms geresni patarnavimą, 
geresnes prekes ir už pigesnę 
kainą; Žmonės pirkliaudami ant 
vietos sutaupytų laiką ir pini
gus.

Daugelis žmonių ir biznierių 
pritaria šiai idėjai. Bet, kad ją 
įkūnijus gyvenimai, reikia pa
dėti darbo. Dabar savaimi kila 
klausimas kas turi dirbti, o svar 
biausia, kas turi tuo darbu va
dovauti?

Musų nuomone dirbti turi ke
rnas biznierius ir namu savinin- 

• Nors, kaip jau sakėme įkūni
jus* gyvenimai šią svarbią idė
ją, galėtu pasinaudoti jos vai
siais kožnas toj apiėlinkėj gyve
nantis asmuo, bet reikia pripa
žinti, kad biznieriui tektų pir
mutiniai vaisiai, 6 po jo namų 
ar žemės savininkui. Jie tuo 
klausimu turi visuomet būti su
sirūpinę ir nesigailėti pašvęsti 
tam laiko ir panešti kiek-nors 
išlaidų. Toliaus tuo klausimy 
turi rūpintis laikraščiai.

Niekas kitas negali taip pa
sekmingai koordinuoti žmonių 
nuomones, kaip laikraštis u per 
laikraštį žmogus gali pasakyt 
savo mintis daug geriau, negu 
galėtų tai padaryti žodžiu; per 
laikraštį galima pasiekti plates
nę minią; ir laikraštis yra tam 
tinkamiausias tarpininkas.

Laikraštis, paprastai nustato 
ir vadovauja žmonių nuomones. 
Laikraštis turėtų vadovauti ir 
šiuo klausimu. Iš musų vietinių 
laikraščių, tečiaus ne visi tam 
tinka: vienas rodo kelią į aną 
svietą — kitas — neapkenčia bi
znierių ir bile kada pultų juos 
karti, jei atsirastų tam tinka
mos sąlygos. Tai tuo reikalu tu
rės rūpintis, apart biznierių — 
Naujienos.

Nėra abejonės praeis daug lai
ko, kol iš musų darbo ims rody
tis žymus vaisiai, — bet mes 
neturime pamiršti remti savo 
kaimynus. ,

BRIDGEPORTAS

BRIDGEPORTAS
Kas Bus už 15 Mėty?

Ar matai kur gerus namus statomus 
be pliano ?

Ar matai kur pasekmingą biznį be ge
ros tvafkos ? .

Ar žinai kad dabartis yra vaisiųr^ra^ 
eities ?

Ar žinai kad ateitis'-bus vaisius da
barties triūso?

Ar galvoji kada apie savo ateitį?
Ar žinai kas bus už 15 metų?
Ar žinai kad už 15 metų gali būti 

turtingu arba vargšu?
—Kaip pasiklosi taip išmiegosi.

Taupinimas^pinigų bankoje yra ge- 
riausis plianas užtikrinimui geros 
ateities.

Pinigai kas mėnesis dedami bankon 
ant 3% išauga į didelį kapitalą. Že
miau paduota lentelė parodo kiek ga« 
Ii turėti pinigų už 15 metų. Tėmyk 
gerai.
$5000.00 turėsi už 15 metų dėdamas 

kas mėnesis bankos tik po $20.00.
$10,000.00 turėsi

sis $44.01.
$15,000.00 turėsi

sis $66.02.
$29,000.00 turėsi

sis $110.03.
$30,000.00 turėsi

sis $5132.04.
$40,000.00 turėsi

sis $176.05.
$50,000.00 turėsi

sis $220.07.
Parankiausia lietuviams

Universal State Rank
3252 So. Halsted St., s 

Chicago, III.

dedamas mene

(ėdamas mene

mėnekasdėdamas

dėdamas mene

mėnedėdamas

dėdamas mėne

banką yra

J, J. Stasulanis ir Sūnūs
EAGLE MUSIC CO. 
3236 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Aprėdaly Krautuvė
Mes užlaikėm vyrų, moterų ir vai
kų aprėdalus geros rųšies ir par
duodame pigiai. Kiekvienas atsi
lankęs bus užganėdintas.

J. Sandarg’s ir
J. Pikelis Co.

3159 S. Halsted St., kampas 32 St 
CHICAGO, ILL.

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

BRIDGEPURTAS
ŪISTRIBUTORIAI

Gulbranseno Fabriko Registruojan
čių Pianų. Parduodame (fabriko 
kainomis, be agento koinišiftb, ant 
lengvų išmokėjimų.

Oulbranaen Trade Mark

Kiautu ve lietuviškų rekordų, r< 
Ihj, gaidų. Phonografai: Brun 
wich-Radiolos, Radio.

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 230C
W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, IH.

WEST GIDE

S. D. LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS

2314 W. 23rd Place,
CHICAGO, ILL.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau 
šia. Reikale meldžiu atsišaukti, < 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Canal 1271-2199

Chas. K. Vuosaitis
PATYRĘS LIETUVIŲ KRIAUČIUS 

Vyrų ir Moterų Rūbų'Siuvėjas 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Valome, Dažome ir Atnaujiname 
Senus. ■ <

'2337 So. Leavitt St., Chicago, UI. 
Tel. Roosevelt 8982 'r'r

BRIGHTON PARK

Geriausi Pianai
Yra Kimball ir yra parduoda
mi tik geresnėse krautuvėse, 
už tą pačią kainą visur. Iš 
fdptnvišltą krautuvių yra 
vien tik THE PEOPI.ES 
FURNITURE TQ., Krautu
ves 1922-32 So. Halsted St. ir 
4177-83 Archer Avė. Parduo- 
da Kimball pianus, bet nei jo
kiu kita lietuviška krautuvė 
Chicagoje. Patartina lietu
viams, kurie nori gero piano, 
kreiptis į

THE PEOPLES 
FURNITURE Co„ 

Krautuves.

Phone Lafayette 8U18

Auto Globė Radiator 
Repair

GEO. L. CLEVELAND, 
Savininkas

3738 Archer Avė.

IIIIIMIMIIIIIIIIIIIIII1
American Restaurant

Geriausias valgis, pigiausia kaina, 
cigarai, tabakas, cigaretai 

' MRS. C. E. GUSTUSON
3904 Archer Avė.

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin. 

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

Frank’s Shoe Store
Augščiausio gatunko čeverykai dėl 

visos familijos
2439 W. 47th St., 

Chicago, III.

Filippo Carusillo 
LITTLE ITALY ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ 
Subatomis bargenai 

Phone McKinley 4251 
3862 Archer Avė.

Lietuvių Rub% Dirbtuvė
JOE DICKSHOT, savininkas 

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

ir vaikų visokius rubus.
Darbas garantuotas, kaina prieinama

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
JUOZAS GUDJON1S 

3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

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

Mille'r & Bahitz
■ 3901 Archer Avė,

Vyrų fumishing, čeverykai ir 
cialiai orderiai civilinių siutų

Tel. Lafayette 1939

T0WN OF LAKE
Pečiai dėl Apšildymo

ir aukščiau. Didelis pasiNuo $6.99 
rinkimas visokitj išdirbisčių ,kokių tik 
kam reikės.
P. BARŠKIS, FURNITURE STORE 

1748-50 W. 47th St.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas 

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

tarnavinSas laikrodėliais.

Benosiaus Aptieka.
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street

Chicago,| III.
Išpildome visus receptus teisingai

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė,

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galiVe-^auti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome inuzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite mnsų 

adreso.

Phone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų 

speciališkumas
CHARLES K. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.

ROSELANDAS
Tel. Pullman 5787

SAM RUDNIK I 
Laikrodininkas i i 
auksorius. Fono
grafai ir rekordai, j 
Persikraustė iš 3421 
Kensington Avė. I 
11421 So. Michigan |

Avenue.

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

PETER GADEIKO,
' 1606 South Halsted Street.

KVIETKININKA1
Dastatome į visas dalis miesto 

1903 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Phone Canal 4732.
TnnnrmnmmmnTTTnii i1 nmmnn rimmnTmnTnnmTr.ndnmTnnTrnmirrrn^rnni . — ---- ------ —-------— .

Telephone Canal 6174
J. F. Radzius

LIETUVYS' GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

bams, vcselijoms ir krikštynoms.
668 VVest 18th Street, 

Chicago, III.

Vien tik Lietuvių Krautuvė

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su 
francuziškomis 
mis siutai, $35

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

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

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

Nurseries su reputacija 
BROVVN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 

“The Flover City” 
Atsakaim augintojai medelių ir 

kvietkų.
Vaisiniai ir pagražinimui medžiai 

rožės, vynuogės ir t. t.
FRANK CICALA 

6149 So. Sacramento Avė. 
Šaukite Republic 5912, 

Chicago, III.
Atsiųsime salesmaną.

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

Valet/luto-Strop Razor

CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3U02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 Jįo. Halsted St., 

Chicago, III.

GARADŽIUS
Nupirksite Materijolą apart' ce 

mentinių grindų 

$229
Ne pastatytas

Už šitą dviejų karų bungalow ty- 
po garadžių. Miera 18 pėdų 

per 18 pėdų.
Nupirksite šį dviejų karų garadžių 

Miera 18 pėdų per 18 pėdų už 

$397 
pastatytas

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

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 

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

Chicago, III.

Vienatiniai Importuotojai 
Boheinian Plunksnų ir įpilu

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

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

Chicago, III.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ

, Laikrodininkas ir
Jeweler.

Deimantai, laikrodė- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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, III.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

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

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Ko Marcinkiewicz \
DRY GOODS STORE , Į 

2644 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su kiek

vienu pirkimu, kurie taip geri, kaip 
auksas.

K. Kasparaitis
38127 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Budavoju medžio ir muro na

mus. Esu 15 metų tame biznyje. 
Todėl kiekvienas kuris su manim 
turės biznio reikalą, užtikrinu, kad 
bus pilnai užganėdintas.

Phone Lafayette 0271

Liberty Hardware
L. S'trojvvas, savininkas 

Maleva, stiklas, įrankiai, lovos 
springsai ir matrasai.

Taisome ir nikeliuojame.
2701 W. 47 St.

Joseph Rekar
VĖLIAUSIOS MADOS

ČE VERI KAI 
2422 West 47 Street 

CHICAGO, ILL.

j Phone Lafayette 6342

New City Electric Co.
' 2418 W. 47th St.

LIETUVIAI KONTRAKTORIAI
Suveda dratus dėl namų ir dirbtu

vių, taipgi sudeda motorus ir visokias 
elektros mašinas, už labai prieinamą 
kainą.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Savin. PETRAS PAKŠTIS 

Puikus įtaisymas: garu, lietaus ir 
dideli loviai maudytis.

24.48 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

J.MAUTNERS
DRY GOODS STORE

3793 Archer Avė

Amerikos Doleriai Nusiun- 
rjf V * * i ' ( .

čiami Lietuvon
GREIČIAU NEGU Į TRIS SAVAITES 

KAINUOJA TIKTAI 3% (NUOŠIMČIAI) 
Nereikia mokėti už persiuntimą. Neatrokuoja te
nai kaip nueiną. 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- 

išsiuntė augusto 4, 1924, išmokėta augusto 25,šiai, j

1924, tiktai 21 diena, Ite Wisgeridiski, Kowno, Slabo- 
da, išsiuntė augusto J, 1924, išmokėti aUgusto 24, 
1924, tiktai 17 dienų. Ruchel Schwartz, Kėdainiai, 
išsiuntė augusto 8, 1924, išmokėti augusto 26, 1924, 
tiktai 18 dienų.

Siųskite pinigus jūsų giminėms į Lietuvą per

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014

Radio auto batręs — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS’ ROKUZO IR 
MYKOLAS GURSKIS

SCffllFBElBANK
728 W. Roosevelt Road netoli Halsted 

Chicago, Illinois.
RESURSŲ $6,000,000.00

Nariai Chicago Clearing House Association
Įsteigta 1892 m.,

Seniausias Foreign Exchange Departmentas.

PEOPI.ES


• ^Trečiadienis, Spalio 1. 1924 . ................. .......... . .^ .
Įšitoks diskriminavimas* yra

The Uthuanian Newa • J
Published Daily Except Sunday
By The Lithuanian News Pub Co Ine

..................................... \

Editor P. Grigaitis

jai apie visų žmonių lygybę, 
bet ir prieštarauja esa
miems santikiams tarpe val
stybių. Geltonveidžiai ja
ponai juk yra priimti į Tau
tų Sąjungą, kurioje jie turi 
nuolatinę vietą vyriausioje: 
įstaigoje, Sąjungos Tarybo-|vo, jog tarnavo I v • i

A. čechov’as

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS
Verte J. K. Uktveris

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

.Subscription Rabes:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

’ 3c per copy.

Enlered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, imder the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St. Chicago, 
III. — Telefonas: Roosev^ft 8^00.

Užsimokėjimo ąaina: 
phieagoje — paštu:

Metams .........................
Pusei metų .................
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiam .....
Vienam mėnesiui -----

ĮChicagoje per nešiotojus
Viena kopija ...........Z..... .......... 3c
Savaitei  ......................  18c
Mėnesiui  .......................... .  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: 1

Metams......... ................  $7.00
'Pusei metų .................... . — 3.50

Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................  L25
Vienam mėnesiui ........... ...........v. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams......................-_______$8.00
Pusei metų  .............................  4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigds reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. , .
----------- -f-—

Japonija iškėlė svarbų 
klausimą Tautų Sąjungos 
kongrese, Genevoje. Ji rei
kalauja, kad iš sutarties 
apie tarptautinės taikos ap
saugojimą butų išbraukta 
punktas, kuris sako, kad val
stybė, kuri kels karą dėl vi
dujinės kitos valstybės poli
tikos, turi būt pripažinta 
užpuolike. Šitą Japonijos 
reikalavimą diplomatai aiš
kina taip, kad Japonija ren
giasi kariauti su Amerikos 
Jungtinėmis Valstijomis, jei 
gu šios bus užsispyrusios ne
įsileisti japonų.

Dauguma valstybių, pri
klausančių į Tautų Sąjungą, 
laikosi tos nuomonės, kad 
imigracijos įstatymai yra 
grynai vidujinis kiekvienos 
šalies reikalas, į kurį nė vie
na svetima valstybė nepriva
lo kištis.

Japonijos delegatų protes
tas sutrukdė priėmimą tai
kos, arbitracijos ir nusigink
lavimo plano, kuris jau bu
vo prirengtas Tautų Sąjun
gos plenumui. Jeigu nebus 
pasiekta kompromiso, tai 
gali nueiti niekais visas da
bartinio Genęvos kongreso’ 
darbas.

Sąjunga negali priimti Ja
ponijos reikalavimą, nes tai 
reikštų, kad Japonijai yra 
pripažinta teisė kelti karą; 
toms šalims, kurios turi ne
palankius josios piliečiams 
imigracijos suvaržymus. Be 
to, nusileidimas Japonijai Ši
tame punkte ant visados at
stumtų nuo Tautų Sąjungos 
Ameriką ir gal prispirtų pa
sitraukti iš Sąjungos Aus
traliją ir kai kurias kitas ša
lis. •

Japonų reikalavimo pa
mate tečiaus yra-- didesnė 
problema, negu aukščiaus 
minėtieji praktiški klausi
mai, būtent rasių lygybės 
principas.

Negalima sakyti, kad Ja
ponijos pozicija, šito princi
po atžvilgiu, butų visai ne
teisinga. Ji protestuoja 
prieš tai, kad baltieji žmonės 
savo šalyse nepripažįsta ly
gių teisių geltonveidžiams. plėšikai.

—O ji pas jus net virėja bu-
_ _ . _ _ _ visą mėnesį,

je, greta su didžiausiųjų Eu-| niieko nesakau. Naktį 
ropos valstybių atstovais. prieš tą sekmadienį aš su jumis 

lošiau kortomis. Mačiau jus, — 
kitaip aš ir prie jūsų prisikabin-

Jeigu vadovautis abstrak- lykas mažam bifuriam jausme. .. 
Čio teisingumo reikalėfvi- rimtam jaunam vyrui, matote, 
mais, tai reikėtų pripažinti, nepatiko, kad ne jo viršus, žino- 
kad japonams turi būt pri- te» saumilystč.:. Keršyti užsi- 
pažinta tokia pat teisė gy- 11 Yel”‘ St(^os luP°» aĮ- 
venti svetimose salyse, kaip Llcnate kaip jis kalwdamas: 
ir kiekvienos kitos tautos apie Akulką ir Nim^iapsėjo lu-į 
žmonėms. pomis. Tai gi skriaudZ, saumily-'

Bet prieš šitokį sąprotavi- stf neužsig'anSdinimas, — < 
ma stovi neginčijamas fak, ["ai baisu, šito viso pakanka, 
tas, kad japonų (kinų ir pa- L mUsų raJ)}c0Se> bet kas tre.
našių tautų) gyvenimo sųly-|įias? Nikolaška su Psiechovu 
gos yra daug žemesnės, ne
gu, sakysime, amerikiečių 
arba anglų. Jų darbininkai 
tenkinasi daug mažesniu už
darbiu. Jeigu milionai japo
nų ir kinŲ^imtų plaukti į 
Jungtines Vafetijas, tai čia 
atsirastų daugybė pigių dar
bininkų, ir ačiū jiems tuo- 
jaus pablogėtų darbo (’ sąly* 
gos šįo krašto žnionėins.’ į

Todėl, > kaip matome, tžį 
problema yra be-galo kebli.

Amerikos džingoistai nu
džiugo, kaip geležėlę radę, 
kuomet Tautų Sąjungoje iš
kilo ginčai dėl japonų reika
lavimo. Jie pasigavo tą pro
gą militarizmo propagandai 
varyti.

Chicagos “Tribūne” pra
neša, kad į jos rankas pate
kę (kaip tik dabar!) “karo 
planai”, kurį Japonija keti
nanti pradėti su Jungtinė
mis Valstijomis dėl japo
nų .imigracijos suvaržymo. 
Tuos “planus” Chicagos laik 
rastis paskelbė. Juose pasa-i 
kojama, kad japonai rengia-* 
si suardyti Panamos kaha-| 
lą, užpulti Filipinų salas

nori 
žmo-

“Tribūne”, žinoma, 
nugąsdinti Amerikos 
nes ir parodyti jiems, kokie 
neišmanėliai esą tie milita
rizmo priešai, reikalaujan
tys, kad Amerika nesigink- 
luotų.

-------------------„

Anglijos liberalų laikraš
tis “Manchester Guardian” 
stebisi, kokie “drąsus” yra 
Rusijos bolševikai, kurie 
skelbia pasauliui, kad Gruzi
jos žmonių sukilimas prieš 
sovietų valdžią esąs tiktai 
“banditų” ir “buvusiųjų dva
rininkų bei caro oficier^n 
darbas.

Į bolševikų pareiškimą, 
kad tai esąs ^vidujinis Rusi
jos reikalas”, anglų laikraš
tis atsako, kad tai netiesa, 
nes Gruzija dar revoliucijos 
pradžioje pasiskelbė nepri
klausoma respublika, įsteigė 
savo valdžią, kuria gėrėjosi 
MacDonaldas ir kiti žymus 
Europos socialistai, ir su ta 
valdžia bolševikai buvo pasi
rašę taikos sutartį, kurioje 
jie pasižadėjo neužkabinėti 
Gruzijos. Maskva savo žodį 
sulaužė ir dabar ji nė neūž- 
sirųena apįe:.Gruzijos teises. 
•** Bolševikai pasmaugė Gru
ziją dėlto, kad jiems rūpėjo 
užgrobti turtingus kerosino 
atikus Kaukaze. Taip el- 

giasia visi imperialistiniai

natinis žmogus,( kuris turi pa
šaukimų pastoti Rusijos komu
nistų partijos vadu, nes jis,pa
jėgia išlaikyti partijos discipli
ną. • /

Zinovjevas ir Stalinas bandė 
šitą testamentą pajuokti ir tik
rino, kad tie išsitarimai padary
ti liguisto žmogaus. Komunistų 
partija stengėsi testamentą

slaptai palikti archyve. Bet naš
lė Leninienė užprotestavo ir ta
da padarytą/kompromisas: tes
tamento turinį pranešti (tik kai 
kuriems partijos organams. Ai
šku, kad neužilgo tos paslaptys 
pradėjo plėstis viešumoje ir da
bar Lenino testamentas tuk- ,« J . ' ' '
štančiais egzempliorių eina per 
rankų rankas.

i

. Rudeninis Atidarymo

IšpardavimaS 
Dabar jau eina. Ateikite ir pamatykite puikų paro
dymą ta vorų naujausių rudeninių dresių ir kautų 
moterims, merginoms ir vaikams. Taipgi suaugusių 
ir jaunų vyrų siutų ir ©verkautų.

as

" -i i, /

—Gudruolis, šeima! ’ sumur
mėjo jam išeinant čiubikovas.— 
Labai protingas! Karštas tik ne 
prie dalyko. Reikės jam mugėje 
nupirkti portsigarą dovanoms.

Sekamos dienos rytą pas tar
dytoją buvo atvestas jaunas 
žmogus iš Kliauzovkos su dide
le galva, zuikio lupomis. Jis pa
sivadino skerdžiumi • Danilka ir 
suteikė ytin žingeidų pasakbji- 
mą.

—Buvau /iš išsigėręs, — sakė 
jis. — Iki pusnakčio pas kurną 
išsėdėjau. Eidamas girtas na
mo, dar įlindau į ežerą pasimau
dyti. Maudausi, ugi, — žiuriu! 
Eina pakraščiu du Žmogų ir ką 
tokio juodu neša. — “Tiu
ant jų riktelėjau. Jiedu išsigan
do ir kiek spėka leido, pradėjo 

laikė. Tai kas tuomet smaugė? |bėgti pasišokinėdami linkui Ma- 
Psiechovas sarmatlyvas ir abel-^karjevsko daržo.
nai badas.

Nikolaškos tokie nemoka juk 
smaugti su paduškomis, jiems 
geriau kirvis... 'Smaugė kas 
nors trečias, bet įkas toksai?

Diukovskis užsitraukė kepu- 
Irę ant akių ir susimąstė. Tylėjo 
jis, kol jie neprivažiavo 
tardyto j aus namų.

i —Eurika! riktelėjo jis, į- 
eidamąs į namus ir nusiimda
mas švarką. — Eurika, Nikolai 
Ermolaji^! Nežinau, kaip tai 
man į galvą pįnniau neatėjo, 
žinote, kas' trečius*?: , .

| —Sustokite, meldžiamasis f 
štai jaux vakarienė gatava! Sės
kitės vakarieniauti!

| Tardytojas ir Diukovskis sė
dos valgyti. Diukovskis įsipylė 
sau snapso stikliuką, atsikėlė ir 
ir žėrinčiomis akimis tarė:

I —Taip ir žinokite, kad tre
čias veikiantis asmuo iš vien su 
niekšu Psiechovu ir smaugėjas 
buvo moteris! Tirt p! Aš kalbu 
apie seserį užmuštojo, Mariją 
Ivanovną.

čubikovas išsimetė snapso ir 
išpūtė akis ant Diukovskio.

—Jus... ne tai?... Ar galva... 
Į Ar kartais‘jums galva neskau
da?

—Aš sveikas. Gerai, daleiski- 
me, kad aš ir iš proto išėjau? 
Bet kaip jus tai išaiškinsite? 
Jos nusiminimas laike musų bu
vimo pas ją? Kaip jus išaiš
kinsit jos nesutikimą duoti ko
kių nors paaiškinimų? Daleiski- 
me, kad tai niekis, gerai, pui
kiai. Bet atsiminkite jų atsine- 

,Šimus. Ji neapkentė savo brolio. 
Ji sentikė, o jis atskalūnas, be
dievis... Štai kur gludi neapy
kanta! Pasakojama, kad jis spė
jo ją įtikint, kad jis,*esąs velnio 
angelas. Prie jos jia užsiimdinė- 
jo spiritualizmu!

—Na tai kas?
—Jus dar nesuprantate? Jį 

sentikė užmušė. Ji iš fanatiz
mo! Mažai to, kad ji užmušė 
atskalūną ir bedievį, ji išgelbė
jo pąsaulį. nuo antikristo. Ir ji 
mano, kad ją laukia atlygini
mas, tai jos užsitarnavimas! O, 
jus nepažįstate tų senmergių, 
sentikių! Perskaitykite Dosto
jevskį! O ką dar rašo Lieskov, 
Pečerski!... Ji... Ji... nieks dau
giau, nors papiaukit!... Ji smau
gė! O tai biauri boba! Ar ne dėl 
to ji tik ir stovėjo prie abrozo, 
kuomet mes įėjome, kad mus 
suvedžiojus! Na pradėsiu mels
tis, jie manys, kad aš dėl naba- 
šninko, ir nelaukiu jų! Tai pa
sielgimas visų naujokų prasikal
tėliu.
lajevič! Brangumai mano! Ati
duokite man šį#dalyką! Duokite 
man pačiam šį dalyką davesti 
iki galo! Brangūsi mano, aš pra
dėjau, tai ir vesiu iki galo!

Čubikovas papurtė galvą ir 
susiraukė.
. —Mes ir patys mokame.svar
bius dalykus rišti, o J tisų daly
kas, nelįsti ten, kur nereikia. 
Rašykite savo rašinį kuomet 
jums diktuojama, štai jūsų da
lykas !

Diukovskis pašoko, trenkė 
durimis ir išėjo.

Balandėli, Nikolai Ermo'

Dieve mane 
nubausk, jeigu jiedu ne poną ne
šė.

Tą pačią dieną vakarop Psie- 
chovas ir Nikolaška buvo areš
tuoti ir nugabenti j pavieto mie- 
t#. Mieste jiedu buvo patubdy- 
ti už grotų.

i ! n- ■' '

1 LPraslinko dvylika dienų.
Buvo rytas. Tardytojas Niko- 

laj Ermolaič sėdėjo sąvo na
muose ir prte žalio stalų peržiū
rinėjo “Kliaiizovkos“ bylos po- 
pieras. Diukovskis, be sustoji
mo, kaip vilkas klėtkoj vaikšti
nėjo iš vieno galo Vkita.

—Jus įsitikinę Imltybėje Ni
kolaškos ir Psiechovi), — kalbė
jo jis nerviškai purtydamas sa
vo jauną barzdelę. Z— Delko jus 
nenorite Įsitikinti kaltybėje Ma
rijos Ivanovuos? Ar jums dar 
neaišku, kągi?

—Aš nesakau, kad aš neįsiti
kinęs. Aš įsitikinęs, bet nesiti
ki kaip tai.. Prirodymų aiškių 
nėra, tik kokia tai filosofija... 
Fanatizmas ir kas dar...

(Bus daugiau)

Ketverge, Pelnyčiui, ir Sukatoj
Išpardavimas

Apatiniai Rūbai Del Visos Šeimynos
Moterų rudeniniai union siutai,1 Dutch
Kalnieriais,’ iki alkūnių rankoves, ilgumo j^Įlį
iki keliųAąrba iki pėdų, mierųs 36 ikiw I
44, vėrtės $1.50/ A ftOf* • * ' J 
parsiduoda po A . »•
Motetų šilkiniai arba vilnoniai union 
siutai, Dutch apykaklė, Jki alkūnių ran- M
kovės, žemu kalnieriti, bė rankovių, iki Z įĮMr ® ® |
kelių ilgumo, mfera 36 iki 44, IK* 4 fiQ i
verti $4, dabar ulf W
Vaikų rudenines vestes it kelnaitės, au,“ '’Vaikų rudenines vestes it kelnaites, aug-1 . .> ; 
štais kaimeliais, ilgomis rankovėmis,, iki' 7
kelių ilgumo kelnaites, nuo 2 iki 12 me- » 
tų, vertos 59 centų, \ QQf* 
už kiekvieną * VVV
Moterų rudenines veistes ir kelnaites, 
Ducth kalnieriumi, iki kelių rankoves, 
žemais kalnieriais, be rankovių, kelnaites 
iki kelių mieros 36 iki 44, —
dabar parsiduoda
Moterų vilnones veistes 
nertines, pilkos spalvos, 
50, vertės $3.50,■ 
parsiduoda už

79c
arba kelnaites, Fb 1 ’

mieros 34 iki /) Jy |

• $1.97
Vaikų ir mergaičių vest siutai, ramiom spalvos, augštais kalnieriais, 
ilgomis rankovėmis, Dutch kalnieriumi, rankoves iki alkūnių, iki ke
lių ilgumo, nuo 2 iki 12 metų amžiaus Q£p
vestes $1.50,specialiai šiame išpardavime www

įvairenybės |
Tado Kosciuškos kardas j 

Žynius 1794 metų sukilimo 
vadovas, lietuvis, Tadas Kos-1 
ciuška, kovojęs už Lenkijos ne
priklausomybę ir, dalyvavęs 
Amerikos nepriklausomybės ka
re. Laimėjus karą liko 
apdovanotas kardu palies Jur
gio Važingtono. Šis kardas iki 
šiol buvo laikomas Petrapily 
Ermitaže, bet šiomis dienomis I 
šį kardą, ekfant Rygos trak
tatu, rusai perdavė Lenkams. 
Kardas jau atvežtas Varšuvon.

. ■■ 1 [“T-tas”]

LENINO ^TESTAMENTAS

“Klaipėdos žiniose” įdėta, Le
nino testamentas, kuriame jis 
sekamai apibudina žymesniuo
sius komunistų veikėjus.

Kam e nevas — svyruo
jantis, nepatikimas žnjogus, ku
rį reikia laikyti nuolatinėje prie
žiūroje.

Zinovj evas — indivi- 
dumas visiškai be talento, žmo
gus, kuris trokšta galybės. Ka
dangi jis gali komunistų parti
jai pastoti labai pavojingas, tai 
jį reikia griežčiausiai pridabo
ti. /

žmogus, kuris norėtų pastoti 
Rusijos diktatorium, kas reikštų 
katastrofą. Jokiu budu jį nerei
kia rinkti komunistų partijos 
geheraliniu sekretorium. ■

Bucharinas — siaura
protis žmogus, nemaž nesupran
ta dialektikos, bet mielai rašo, i

Trockis — labąi talentin- 
gąįs; , bet myli pozą? Jis 'yra. Vie- I ..—.■u.--- —-------- - ■«!' i

>■' --------- ■*.......................i1
Atydai namų ieškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūriu j bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

Vynj rudeniniai ir žieininiai Union Siutai, 
eeru arba balti, ilgamis rankovėmis, iki 
kelių ilgumo, mieros 36 iki 46, $1.39 
vertes $2.25, dabar

Vaikų rudeniniai ir žieminiai-Union Siutai, 
eeru arba random, taipgi fleece pamušalu, 
iŠ Jaeger, sidabrinių f arba random spalvų, 
nuo 2 iki 16 metų, vertes <2 1 
iki $1.75,, specialiai

Mergaičių rudeniniai ir žieminiai Union 
Siutai, balti arba cream spalvų, augštais 
kalnieriais, ilgos rankoves, Dutch kalnie- 
riai, iki alkūnių rankoves, iki kelių ilgiimo, 
nuo 2 iki 16 metų $1.05
specialiai po . ▼ ■ ■ W
Vyrų “Collins” vilnoniai marškiniai ir kel
naites, naturales spalvos, inieros 36 iki 50, 
vestes $2.50, šiame $1.75

% išpardavime tiktai ■ ■ ■ V

TIKTAI KETVERGIU
Kuršiam vandeniui butelis,.

2 kvortų, garantuotas 1 metams, vertes $2, 
specialiai po $1.05

Blouses,
puikaus broadeloth pasiūtos bliuzes, baltos, tan “7CĮ
arba mėlynos, mieros 36 iki46, « I ■ ■ w

Elektriniai heateriai,
“Polai- Cub”, apšildys mažą kambarį, garantuotas, 7^5
vertes $5, specialiai ketvergui I w

Moterų Pirštines,
Novelty gounlet suėdė, išsiuvinėtais viršais, gražiais 1 £ 
čiymais, populiarių spalvų, vertes'$1.48 I ■ I w

Vaikų Kelnaites,
geros mokyklų kelnaites, nuo 8 iki 12 metų vaikams, 
tamsių spalvų, gero materiofo

Siūlai, 4
Star nerimui siūlai, 10 spalvų, taipgi juodi ir balti, 
specialiai šiame išpar<(avinie* U svaro kamuolėlis www

Naktiniai Marškiniai,
Troy flannelette —■ pink, arba mėlyni, molinomis

\lruže)emis, mieros 16 iki 17, kiekvienas

Stori Austi Rūgs,
senesnes mados, išausti hit ir miss, su kraštais,
24^36, ketverge tiktai

Vestes ir Kelnaites,
vaikų veistus, augštais kalnieriais, ilgomis rankovėmis, 
iki alkuniu ilgumo, iniera ‘2 iki l‘2 metu

Shoulder Steak,
Specialiai šiame išpardavime 
ąvarui

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at Chicago, 
Illinois for October 1, 1924.
Sta.te of Illinois į 
County of Oook i ss-

Bėfore me, a Notary Public in dnd 
for the State and county aforegaid, 
personaHy appearcd Joseph Šmote
lis, who, having been dūly swofn ac- 
cording to law, deposes ahd says that 
he is tilte General Rusinės. Mgf. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the follovving is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore- 
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 448,^Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit: "

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote

lis, 10604 Edbrooke Avė., Chicago, 111.
2. That the owners aro: Lithuanian 

News Puplishing Co., J. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, P. Maliorius, J. 
Mickevičius, A. Zymontas, K. Gugis, 
A. I>alis, Kl. Jurgelionis, T. Rypkevi- 
čia, all of 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III, and K. Jamontas, 2512 So. 
Halsted St.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are. The 
Intertipe Corporation, Clark & Har- 
rison Sts, Chicago, III. Central Ma- 
nufacturing District Bank, 1112 W. 
35 SL, Chicago, 111.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases vvhere the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the cir- 
cumstances and conditions under 
vvhich "Stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or 'indirect in the said 
Stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribęrs 
during the six month preceding the 
date shown above is 21,150.

Joseph Šmotelis,
General Busines Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 1 day of September 30, 1924.

Tony Rypkevicz, Notary Public.
My commission exph;es March 21, 

1927. •

Plumingo ir ApŽildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 ' Milvaukee Avė. and 
461 N. Halsted St. ' 

Haynvarket 1018.. Haymarket 4251 
iiiiffliiiiiSii

Buk Visada Jaunas ir 
Sveikas.

Sužinok Gyvenimo Slaptybę, 
įsigyk musų aiškius, moksliškus pa
tarimus: Kaip Užsilaikyti (Jaunu ir 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių do
lerių vertės sekretas, naudingas vi
siems: sveikiems ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
dėl informacijų.

. M. D. RAMS’ON, 
Box 571, Los Angeles, Calif.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

KĄ IR KAIP VIRTI
ŠUTINTA VIŠTA

Supiaustyk vištą į šmotukus, 
sudėk į puodą, užpilk vandeniu, 
kad vos mėsą apsemtų, įdėk 
šmotuką supiaustytų, nerūkytų 
lašinių, uždengk ir šutink koliai 
mėsa bus minkšta, vanduo be
veik maž visas išgaruoja. Tada 
ištarpink sąukštą sviesto ant 
skaurados, įmaišyk į jį porą 
šaukštų miltų, truputį pakepk, 
tada įpilk į tai keletą puodukų 
pieno, druskos ir pipirų, pagal 
skonį. Sudėk vištą ant torielkos, 
užpilk sunka ir apibark smulkiai 
sukapotum petruškom (parsley). 
Prie šios mėsos gali paduoti vir
tų ryžių arba bulvinės košės.

MĖSA SU RYŽIAIS

kokios sukapotos žalios 
(hamburger steak ypač 
pridėk 6 puodukus ver- 
vandens. (Norint galima

Išplak vieną puoduką ryžių, 
ir sudėk į puodą kartu sU 1 svo
gūnu sukapotu i šmotelius, l 
šaukštuku druskos ‘ir vienu sva
ru by 
mėsos 
ge^ra); 
dančio
pridėti ir biskį pipirų pagal sko
nį). Leisk išlengvo virti, neuž
dengus, ir tankiai maišyk kad 
neprisviltų. Vertėtų virti per va
landą ir pusę, jeigu išlengvo vir
si, t. y. ant nelabai karštos ug
nies. Kuomet*vanduo jau bus 
kuone nuviręs, nuimk t.ąuo ug
nies, uždengk ir padėk ant1’* už
pakalio pečiaus, kur dar vis ga
na šilta. Tegul ryžiai ir mėsa dar 
čia pastovi kokį pusvalandį. Vie
toj šviežios mėsos gali vartoti li
kusia nuo sriubos mėsą. 4. •

SAVOTIŠKA KIAUŠINIENĖ

Atskirk baltymus nuo trynių 
3 kiaušinių, sudėdama baltymus 
į vieną bliudelį, o trynius į ki
tą. Suplak trynius ir pridėk prie 
jų 3 didelius šaukštus pieno ir 
truputį druskos ir pipirų. Suplak 
baltymus iki bus visai stiprus, 
įdėk šmotelį sviesto į skauradą 
ir leisk išsileisti, kad apsemtų 
visą apačią skaurados. Kuomet 
sviestas bus karštas, supilk try
nius, o paskui ant viršaus sudėk 
baltymus. Kuomet tryniai su
keps, išimk iš skaurados ir su
pjaustyk į šmotelius.

PAPRASTAS PYRAGAS

Gerai 
sviesto, 
sviestu 2 
dant tik
įmaišyk 4 kiaušinių trynius iš

išplak pusę puoduko 
Išlengvo sumaišyk su 
puoduku cukraus (de
po truputį cukraus).

plaktus iki bus tiršti. Pridek 
vieną šaukštą vaidilos. Turėk ga
tavą vieną puodu ką saldaus pie
no ir 3 puodukus “pastry” mil
tų išsijotus drauge su 4 šauk
štais .“baking powder” į vieną 
šeštadalį šaukštuko druskos, 
įmaišyk miltus ir pieną pramai- 
nu, dedant po truputį vieno, o 
paskui po kito, iki viskas bus su
maišyta. Galutinai labai lengvai 
įmaišyk su peiliu (vis piaudama 
tešlą, 4 kiaušinių baltymus, taip 
stipriai išplaktus, kad neišpuola 
kuomet apvoži bliudelį. Ištau- 
kuok dvi blėtas ir įtiesk popie- 
rą į apačią. Kepk vidutiniai kar
štame pečiuje iki pyragas atšoks 
nuo karštų blėtų, ir kuomet pa
spaudi viršų pyrago, jis vėl at
šoka ir nesi lieka duobutės. Ke
pimas turi imti nuo 40 iki 60 nd-

ĮVAIRUS saldainiai

šokoliadinei saldainiai su grie
tine. "Keturi puodeliai .švięsiai. 
geltono cukraus, geltonoji dalis 
vieno apelsino supjaustyta į 
smulkius šmotelius, du šaukštai 
ViUHiens. Vivlc !<<.>! , m

minkštas gumulas leidžiant į šal-

vieną puodelį saldžios grietinės;

virink išnaujo kol pasidarys 
minkštas gumulas, leidžiant į *v. “ 
saitą vandenį. Išimk kaip visai 
atvės, pridėk vieną puoduką ka-1 
potų riešutų. Paskui plak kol bus 
kaip grietinė, išvėrsk į sviestuo
tus indus ir supjaustyk į ketvir
tainius šmotelius.

Citrininės cukrinėš. Dėk po 
keturias uncijas citrinų sunkos 
ir rožių vandens ir vieną svarą 
smulkaus cukro. Virink pakol 
bus tirštas sirupas. Kaip sukie
tės šaltame vandenyj, padėk ant 
sviestuotų torielių ir padėk į ša
lį, kol sukietės.

Riešučiai ir vaisiai. Sukapok i' 
pusę puskvortės citrinos, pusę' 
svaro razinkų, vieną puskvortę 
paprastų riešutų ir pusę pus
kvortės valakiškų riešutų. Vi
rink du svaru cukraus su ket
virta dalimi puskvortės uksuso 
ir vieną šaukštą sviesto iki pa
sidarys visai kieta, bet kad ne- 
trupėtų, leidžiant į šaltą vande
nį. Plak kol dar nevisai ataušę; 
sudėk vaisius ir riešučius ir kaip 
pradės kietėti išversk ant- drėg- 
A P Three žtpvŠ.fj—jopž,eujrt 
no skuduro ir minkyk kol pasi
darys mikli tešlą. Ąpsiąusk sku
duru *ir ataušus supjaustyk., į 
šmotelius.

Šeimininkėms patarimai
Vartok boraksą skalbiant papra

stus rubus flianelės ir vil- 
nionius rubus. 

-----------
Paprastam skalbimui paini k, 2 

šaukšteliu borakso, 5 gorčius 
vandens ir 2 uncijas muilo (mui
las turi būti ištarpintas); pa
merk į tą drabužius ant nakties 
ir paskui nenugręžtus gerai išvi
rink. Jei drabužiai yra labai su- 
tiršti, tai žiūrėk, kad vanduo bu
tų minkštas nuo borakso (kad 
butų daug vandens), — dėk 2 

į kibirą van- 
išskalbtos

imk vieną
5 gorčių

AKIŲ PARODOMAS 
POBŪDIS

Juodos akjs (tamsiai pilkos) 
yra karštos aistros ženklu mei
lėje.

I Tamsiai mėlynos arba pijonki- 
riios spalvos, reiškia didelę mei
lę ir grynumą, bet nedaug inte- ... -.— A’ *

B V* ’•

Aiškios, Aviesiai mėlynos *su 
ramiu, tvirtu žvilgiu parodo 
linksmumą, gerą ūpą ir nuosai- 

i kurna. \
Palšai mėlynos, arba plieno 

spalvos su besikeičiančiu vokų ir 
vyžių .(lėliukių) judėjimu, paro
do prigavingumą ir saumylybę.

Rusvai pilkos su geltonu^ pa
rodo karštą meilę ir švelnų at
sidavimą. Juo tamsesnė gelta, 
juo karštesnė aistra.

Mėlynos su žalsvais dažais ne- 
taip stipriai parodo šitas žymes, 
beLniažas pasidavimas žalsvoms 
spalvoms akyse, bent kokios 

(spalvos, yra išminties ir narsos 
i ženklu.

žilos ar žalsvai žilos, su gels
vais ar mėlynais šešėliais ir vis 
besimainančiais dažais yra inte- 
lektuališkiausios ir parodo stu- 
mingą, įspūdingą pobūdį, mišinį 
uolaus ir aitraus, kuris parodo 
poetišką ir dailininkišką pobū
dį.

šviesiai pilkos arba geltonos 
parodo nenuosaikumą; žalios 
prigavybę ar kokietybę. Akįs be- 
jokios ypatingos spalvos (tik 
menki mėlyno ar žilo dažo šešė
liai, drumstos, neaiškios, kaip ir 
numirę) priklauso limfatiškam 
pobūdžiui ir parodo beatidų, 
silpną atsidavimą ir šaltą, sau- 
mylišką būdą.

i

CHICAGOS<■

ŽINIOS
La Folletto rinkimu kam

panijos prakalbos

šauksiu borakso 
dens. Drapanos šitaip 
nepagels.

Skalbiant flianelės, 
šaukštą borakso ant
vandens be muilo. Nuo šito jos 
nesitrauks. Skorbinimui drapanų 
vartok vieną šaukštelį borakso 
pusei kvortos verdančio skorby- 
lo. Skalbimui ir baltinimui mez
ginius dėk vieną šaukštą borak
so į pusę kvortos verdančio van-, 
dens, pamerk tau tirpalan mez
ginius 24 valandoms, paskui iš
skalbk su trupučiu muilo;’ iš
plauk mėlinotame vandenyj ir 
prosink iš išvirkščios pusės, kol 
drėgni.

-X

Ją pamėgo visos savę sportu vadinan
čios panelės. Ji nors paprasta, bet 
graži, ypatingai toms panelėms, ku
rios ofisuose dirba.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 38 mierai 
reikia 2% yardo 40 colių materijos.

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 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

Visi užsikrėtė progresyvizmu, 
sako Hillųuit’as.

Praeitą sekmadienį Ashland 
Auditorijoj Socialistų Partija 
surengė masinį mitingą sąry- 
šyj su prezidento rinkimų 
kampanija. Kalbėtojų buvo ke
letas.

Kongresmanas iš Milwaukee, 
Victor Berger, kalbėjo apie tai, 
kode) šiais rinkimais socialis
tai nusitarė remti La Folle- 
tle’ą. Priežasčių yra daugiau 
negu viena. Visų pirmh Socia
listų Partija dėl thm • tikrų 
priežasčių kiek nusilpnėjo^ Tuo 
tarpu, nežiūrint to, kad La 
Follette yra gudrus politikas, 
jis taipgi yra sąžiningas /žmo
gus. Jo rekordas yra tyras. Jis 
daugiau' negu bile vienas ki
tas žmogus kovojo su korup
cija . Washinglone. Jis niekuo
met neišėjo prieš darbiuinkds; 
atpenč, jis visuomet juos rė
mę. Bet kas svarbiausia, La 
Folette ir 70 metų amžiaus .su
laukęs gali išmokti naujų da
lykų. Pirma jis nesimpaližavo ? * . * ■ • ’ •' < > '■ ■- ' 'i-geležinkelių ir kasyklų^ nusavi
nimo planui. Bei kuomet įsi
tikino, jog tie dalykai yra ge
ri, — jis viešai tatai ir pareiš
kė.

Hil(|uit’ds skaudžiai pašiepė 
senųjų partijų kandidatus. Tie 
kandidatai (Davis ir Dawes 
ypatingai) nori į kalbėli žmo
nėms, jog ir jie yra progresy
vus žmonės. Tik esą tarp jų 
ir La Eollette’o skirtumas yra 
tas, jog jie nepripažįsta jokių 
klasių. Girdi, valdžia turinti 
tarnauti visiems žmonėms, o 
ne kuriomis norš klasėms. Bet 
ar taip yra, klausė Hilquit’as. 
Ar angliakasių reikalai sutam
pa su anglies baronų reikalais? 
Ar jie turi vienokių šansų gy
venime? žinoma, kad ne. Da
bartinė valdžia tarnauja Wall 
stryčio interesams, o progre- 
syvis judėjimas nori pastatyti 
VVashingtone tokią valdžią, ku
ri tarnautų darbo žmonėms, 
įskaitant darbininkus, ūkinin
kus, profesionalus ir daugybę 
biznierių.

Mlaner, Pennsylvanijos Dar
bo Federacijos prezidentas, pa
pasakoji apie savo atsitikimą 
Europoje. Visur ten pasireiš- 
kiąs didelis skurdas, žmonės 
dar neatsipeikėjo nuo karo lai
kų. Francįjoj, sakė jis, šimtų 
mylių akyratyj tik ir matosi 
kapai... Tad darbinįųkams rei
kia ir apie tą dalyką pagalvo-

Trys žmonės užmušti 
automobilių t jį?

Nežiūrint masinių areštų 
automobilistų ir aštrių jų (bau
dimų,. , nelaimių su automobi
liais skaičius nė kiek . nemažė
ja. Užvakar vėl trys žmonės 

vienas vyras ir dvi mote
rys liko automobilių už
mušti. >

Visuose trijuose atsitikimuo
se automobilistai liko areštuo
ti. Grane! jury vienų automo
bilistų apkaltino • užmušėjistėj 
dej užmušimo vieno vaiko. Ko
ronerio jury irgi jšnešė vieną 
užmušė j ištek apkaltinimų prieš 
automobilistų.

Užvakar keli šimtai automo
bilistų liko areštuoti, taipjau 
keli šimtai kitų liko nubausti 
teismuose.

RANKJERijJ SUVAŽIAVIMAS
■ 1

Vakar Cliicagoje prasidėjo 
Amerikos bankierių suvažiavi
mas. Jie suvažiavo pasidžiaug
ti, kad viskas jiems sekasi ge
rai ir pasvarstyti kaip dar la
biau padidinti savo pelnus.

Bankieriai pranašauja atei
nant gerus laikus ir taipjau gi
riasi, kad žmonės , pasidarę 
taupus ir dedu savo pinigus į 
bankus. Esą dčpložitai bankuo
se dabar siekia-’ virš^'$18,000,- 
000,000, ' arba per pusę .dau
giau, negu kad buvp depozitų 
1913 m. Didesnę !pusę depozi
tų, .apie $10,000,000,000 sunau- 
dota pirkimui morgičių.

Bankieriai nutarė protestuo
ti prieš* didelius paveldėjimų 
taksus, kurie yra pakartoja
mi, nes jų reikalauja kaip 'fe
deralinė valdžia, taip ir vals
tijų valdžios.

Suvažiavime dalyvauja apie 
0,000 bankierių, bet tikimųsi 
šiandie jų atvykstant dar dau
giau. '

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Juodiems ir baltiems perke
liams, reikia vartoti puodelį ar 
du lengvų šarmo į kibirą van
dens.

Baltai raudoniems ir žaliems 
perkeliams. Vienas arba du 
šaukštu gero uksuso j kibirą 
vandens yra geriausia —'perke
lis nenublukš.
\

Purpuriniams arba mėlyniems. 
Vartok sodos druską (sal soda) 
ar trintą boraksą, vieną ar du 
šaukštu į kibirą vandens; bet 
jei vartoji augščiau paminėtą 
skalbiamąjį skysčių, tai paniir- 
kink jame truputį ir išskalbk, 
kaip paprastai; tas apsaugos nuo 
visokių kliūčių su jvairomis var
somis.

šilko, kasini r o ir juodos alpa- 
kos rūbų valymas. Ištarpink 
šaukštą trinto borakso pusėje 
kvortos šilto vandens (minkšto) ’ 
ir gerai rubus išdulkinęs pavil
gyk tas dalis, kur yra dėmes ar 
ir visą ir prošWc iš išvirkščios 
pusės, i Z

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

> siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ........................... per krutinę

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

Rozonski-Lemont &. Co
6312„8o. VVestern Avė.

Tel. Prospect 2102.

ti; pagalvoti, kad vėl nebūtų 
sukurta pasauline katastrofa.

Žąnonių buvo virš tuksiančio. 
Jie labai entuziastingai pasiti
ko kalbėtojus. —Rep.

PRANCIŠKUS CHARNLS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 29, 1924, 12:15 A. M., po 
sunkios ligos. Turėjo 32 metų 
amžiaus, gyveno Amerikoj 14 
metų. A. A. Franciškus paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, Ra
seinių ap., Kamajų parapijos, 
Suvadiškių kaimo,

Paliko dideliame nubudime 
moterų Johanną, po tėvais 
Krencaitę pusbrolį Petrą Rimšą.

Kūnas pašarovtas, 10705 So. 
Greenbay Avė., East Side..

Laidotuves atsibus Ketverge, 
Spalio (October) 2, 1924, iš na
mų 8-tą vai. iš ryto ,bus paly
dėtas į šv. Juozapo Parapijos 

jjBažpyčią, So. Chicago, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
palydėtas j Šv. Kazimiero Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dalyvauti laidotdvėse.

Nubudę
Moteris ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Yards 1741.

...............     ,....    < ...... .—'..Ji—

Prakalbos(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAMŲ BARGENAI
6312 So. VVestern Avė.

b. J. BenecKas

Tenloje
Danguje ir ant žepies ka
re, o pekloje yra pakajus

Seredoj October j, 1924
Pradžia 7:30 v. v.

School Hali Č. S. P.
ant 48 ir Honore St.

Town of Lake, 
Chicago, III.

Bus išaiškinta, kas yra 
tas dangus, žemė ir pekla. 
Nepraleiskite savo pro
gos, kas tik yra gyvas bu
kite'ant šių prakalbų, gir
dėsite inddinių. dalykų.

' i*"' ' f f r ‘

Įžanga Liuosa.
NJ čr;i Kolektos.

Rengia ir kviečia T.S.B-8.

,7

kolegiją,

Pennnyl- 
ligon- ‘ 
Sąži- 

patar- 
visokio*

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Mrs. MICHNIEV1CZ-VIDIKILNL 
AKUšEKKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijom 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
ne ligose yrief 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. *

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose motetams 
ir merginom a, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewlc;t 

BANIS 
AKU6ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote-i 
rime ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimu, 

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

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

Nedėliomis nuo |0 iki 12
■3333 So. Halsted 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-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

t Dienomis: Cai J 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
Telefonai:

f

m3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

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

• -Z’ Y?.'*’' ’ Optomotriit 'Optomotrist ‘ į
TeL Boulevard 6487 • 
4849 So. Ashland Avė. ;• 
Kampas 47-tos ant 2 i 

lubų
1X01 ’ Blue Island Avė.
Phone Roosevelt 2025

DR. CHARI/ES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

, Ofisas (
4729 So. Ashland'Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS;
10 -liti 12 vai. rytę, nuo 2 iki 

iet ir nuo iki 8:80 vai.

Jus'f^Į
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus ėia 
gydysites, ar ^ie, 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? Ąr turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus./ Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pąsima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski

Av

ir Schweers
Ofisas

1112-1114 Milwaukee
Tel. Haymarket 4376

Viršui Hattcrman 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*

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

» 4608 S; Ashland Avė., 
netoli 4Stli St. Chicago, III.

i ii .j. . ■■■ ,i. H ■■■■■■«

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

Tel. Kcnwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki lt y ai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Nuo
4 vai. po piet ir nuo ? dki, 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis niy/ 10 valau 

dos ryte iki 12 vhl. po piet.
Telefonas.2880

I

Telephoną Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Lopinis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo'/i iki,4 
po pietų ir nuo 7 įki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drcxel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. <7th st..
Valandos nuo S iki 12 deiną, nuo 6
iki 8 vh|. vak. nuo 8

iki l po pietų

Boiitavy"*
R^zidenciic* »®|.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* Ir ('hiruriras 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų li<jų 
UfisftB! 3103 So, Halaled St.. Chicago 

arH 81.M Str^M
Valandos 1-—3 o<» piet, 7- 8 vak, Ne- 
dellamis šventadieniais (0 1? dien.

Dr. Bcnedict Aron 
OfisiiM 3803 S. Kedzk A Ve. Ph»me 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry^ 
to, 7 iki 8:30 vakarė. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 
—. ................... ■■ —.................

Dr. M. žilvitis
DENTISTA&

Perkėlė ofisą iš Brighton Pa j k 
| Bridgeportą

Halsted3205 Su.

Valandos nuo 9
Subatoje nuo 9
Nedėlioję nuo 9

ryto iki 
ryto Iki 
iy(.o iki

St.

9 vakare.
6 vakare.
12 dieną.

----------------------

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, thronhk 

ką ir shiptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 Soz Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas ('anai 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo *2:30 iki 4:3,0 po piet;

Biuras Ai<her Avė, 
Kamp.t Albany Avė.

V. nuo 12 iki X:3() ii' nuo f'» iki 7:30 
'rsėlc-f oi.UH i.’al'uyeltc 38V«-771r.

J. W,/Beaiiclette
,.... ....................... 41
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chieago^žinios Lietuviu Rateliuose Pran0Šimai
(Tąsa nuo 5 pusi.)

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMU! NAMAI-ŽEME

BAŽNYTINIO VYNO 
ŠMUGELIS

Apšvietietės rengia Šokius

Federa linini agentai susekė, 
kad pernai fiskaliniais metais 
teisėtai išimta ir suvartota
718,363 galionai bažnytinio
vyno, neskaitant to vyno, kurį 
išimta klastuotais leidiniais 
šmugelio keliu- Valdžia\ ieško 
vienos merginos, kaipo 
hios liudytojos, ir vieno v 
kuris 
skandalą. Bet jų niekur neran
dama. Ji buk išvažiavusi į va
karus, o jis i Now Yorką. Esą 
bėga ir daugelis kitų, kurie 
yra surišti su to vyno šmuge
liu. Esą buvę net tam tikri 
agentai, kurie norintiems vy
no, o neturintiems parapijų, 
parūpindavo ir parapijas, 
pampi jonus ir net kunigą.

B. t plSltibicijos direktorius 
()\ven sako, kad su vynu jokio 
šmugelio nebuvo varoma, mo
tai prieš tai, kada jo dar ne
buvo, tai vyno buvo paimama 
du syk daugiau negu prii‘ jo.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

progresyvu 
Chicagoj;

o
;var-

ir

rengus 
naš- 

viso-

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 namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

AŠ DOVTDAS WASKTS pajicškaji 
savo moteries Onos Waskienės, pabė
go nuo manės su keturiais vaikais, 
dvi mergaites ir" du boisai, mergaite 
vyriausia 10 metų vaikas 1 metų, ant
ra mergaitė 5 metų antras vaikas 3 
metų. Kas pamatysite tokią moterį 
prašau man pranešti, už tai busiu la
bai dėkingas. Davis Waskis, 326 E. 
55 St., Chicago, III

T

VYRU

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta rengia puikius šokius 
seredoj, spalio 1 d., A u bu r n 
Purk Masonic Temple, prie 79 
ir Utrion Avė. Pradžia 9 vai. 
vak. Augščiau minėta draugi
ja yra pirmutinė 
moterų draugij
Taipgi ji yra labai daug prisi
dėjus prie visokių apšvietus ir 
labdaringų darbų; > 
vakarus ir pelną skyrus 
laičiams, taipgi aukojus
kiems apšvietus reikalams, kaip 
Mariampoles Gimnazijai ir k., 
pirkdama serus Lietuvių Au
ditorium svetainės už $500 ir 
t. I. Ateityje draugija irgi ža
de. dar daugiau prisidėti- prie 
vištikių darbų. Todėl hutų la
bai linksma, kad Chicagos vi
suomenė atsilankyti] ir parem
tų šia draugiją. —Narė 
50 centų už^Vinigines 
telegramas he skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

busInternacionalo Apvaikščiojimas 
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 j šį apvaikš- 
Čiojimą, nes tąi bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tarnistai yra reikalas savo na- 
— maiiavotl, dekoruoti, kalsimuo- 

ti, popiemoti afba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinąntią kuiną — pirtųa negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės;
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.

REIKIA vyrų pardavinėjimui 
dešrų kelionėje. 'Turi turėti šo
ferio laisnį. Gera alga ir komi- 
šinas, South Side. Pageidauja
ma patyrusio žmogaus.

Home Made Sausage Co.
4500 W. 22nd St.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grocery lietuvių apgyvenioj apielin- 
kėj. Daro geny cash ir credit biznį. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greitu lai
ku apleisti Chicagą.

Atsišaukite
8621 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

NAMAI-2EME

“NAŠLĖ” PAIEŠKOJO VYRO j 
APSIVEDIMUI

Lietuvių Moterų Draugija Ap
švieta, atidarymui sezono rengia 
puikų šokį, Auburn Purk Masonic 
Temple, seredoj, spalio I d., 9 v. 
vak. Kviečiame Chicagos visuome
nę atsilankyti ir linksmai pasiŠok- 

puiki p. .1. Byansko or- 
-—Rengimo Komisija.

Ii; grieš 
kęst ra

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobiliu 
tvoki} patarnavimas ChicaRoj ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimą 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ATYDA N AMU SA VIN INKAMS 
Katrie neturite pjektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCFEWICZ, 
(Licenšed Contractor)

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

5109

Atsiliepė
,gi liko

jos vyras; nubaustas 
kavalierius

Vieša padėkavonė
Choro atidarymo šių metų

Kastauskas, 721
tei-

RAKANDAS
PARDAVIMUI 7 kambarių mo

demiški rakandai, didelis pasiuly- 
mas: 3 šmotų rtiohair parloro se
tas, karpetai, lempos, eonsole fo
nografas, riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų mėlynos sku- 
ros parloro setas, virtuvės priren- 
gimai. Turi būt parduoti prieš spa
lio 1 d. Visus sykiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvd.

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VANCURA 
2900 So. Union Avė., 

2 'floras, frontas

PARDUODU mūrinį namą, 4 pagy
venimų po 4 kambarius, namas ran
dasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, 
parduosiu už $5800. kėš SI500 arba 
mainysiu ant biznio, bučernės ar gro- 
sernės ar kitokio biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 S. Love Avė., 
Tel. Boulevard 9265

AUTOMOBILIAI
PABSIPIIOOA uždarytas auto

mobilius, 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 pąsažierių. Nupirk
si! pigiai, tai yra Iikras Pargenąs. 
Kreipkitės rytais iki 8 vai. vaka
rais po 5 vai.

3300 Union Avė.

PARDAVIMUI 41 akrų farma, 15 
mylių nuo miesto rųbežiaus, £ mylios 
nuo N. E. Lemont, 111. Yra daug 
stako, jęera mašinerija ir namai, 
nigais arba mainais. Klauskite 
bij krautuvėje.,

Atsišaukite
1822-21 S. Halsted St.

4 PAGYVENIMU bizniavas na
mas. rendos $73.00 j mėnesį. Kai
na $6,500, įmokėti $500.00.

1 PAG Y VILNIM V medinis namas, 
garadžius, 2 lotai prie šalies. Ren
dos $75.00 j mėnesį, kaina $7,500, 
įmokėti $1,000.

2 PAGYVENIMU namas po 4 
kambarius, elektra, aukštas beis- 
mentus. Rend<> $4;», kaina $4,500 
įmokėti $500.00.

2 PAGYVENIMU mūrinis namas, 
po 6-41 kambarius, visi įtaisymai, 
aukštas cementuotas beismentas. 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kaina 
$8,900, įmokėti $3,000.

Tie visi namai gali Imti maino
mi ant bile kokio biznio arba tar
tuos. Perkant parsiduoda labai pi
giai. Platesniu žinių kreipkite::

C. P. SUROMSKI & CO.
RE AL ESTATE

3352 So. Halsted St., 
Chicago

Tel. Boulevard 9641
Pi- 
ru-

PARSIDUOIlįA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambariusPARDAVIMUI Forto trokas, nis namas po 4 kambarius su 

mažai vartotas, geras visokiam groserne arba be jos. Parduo- 
bizniui ,nupirksit cash ar Įeng- siu pigiai. Apleidžiu miestą, 
vais išmokėjimai ir gausit didelį 
bargeną. 3815 S. Halsjied St., 1 
lubos, iš užpakalio.-'

717 W. 21 Place

IŠ PRIEŽASTIES mano ligos par
duosiu r.uają 2 pagyvenimų muro na
mą po 6 didelius kambarius su Ice 
Box ir geso pečiais ir visas aržuolo 
medžio, puse blioko nuo Marųuetto 
Parko. Laiduosiu labai pigiai ir jei
gu kas norėte pirkti tai prašau tuoj 
kreiptis prie savininko, nes aš turiu 
parduoti i 10 dienų, J. Janavice, tele
fonas Republic 1177.

Juozas 
ferson St., įskaitė laikrašty sa
vo pačios, nuo kurios jis yra 
atsiskyręs, paieškojimą vyre 
apsivedimui. Ji paieškojime bu
vo pasivadinusi našle. Jis" tuo
jau pasiėmė policiją ir nusi
skubino į jos namus 645 \V. 16 
St. Ten jie rado ją, Petrą 
Micrkį, 810 W. 18 'St. ir dar 
du atėjusius pasipiršti jai ka
valierius. Teisėjaus Frank Sul- 
livan nuosprendžiu, Petras 
Mierkis turėjo užsimokėti $l(>0 vinimo ligai, 
pabaudos, o Kastauskienė

Aš Juozapas Kazakaitis 
kiu viešą padėkavonę Trainis 
Health Institutui ir juo ištei- 
gėjui daktarui K. G. Trainiui 
už gerą ir gabų • patarnavimą 
atgavime mano sveikatos.

Aš sirgau virš dviejų metų 
vidurių liga ir buvau gydytas 
net. keleto 
damas nuo 
rios rųšies 
šokių kitų 
visas jų gydymas ir

Pašovė ugniagesį

Karčiamojc 
Pershihg Rd-, 
gal mirtinai 
ugniagesys 
33 m., ( 
Jis buvo

TĖMYKIT broliai lietuviai. Par
duodu farmas, turiu jų 30, su budin- 
kais ir sodais, prie vandenų, visokiais 
išmokėjimais. Aš čionai gyvenu 12 
metų. Pirkite broliai, gyvensime 
čionai puikiai, neturėsit bosų ant sa
vęs.

ANTANAS MACUNAS, 
R. 1, Box 51, Irons, Mich.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
’triių pagyvenimų, po 5 kambarius, 
eloktrika. vanos ir kiti parankumai už 

Į žemto kainą.
) )pirsiduo(la mūrinis namas 5 ir 6 

.. . - . i T* ruimai gražioj Parkholine, viskas pa-I arsiduoda grosernė ir deli- ^ai Vėliausios mados. Prieinama
katesen krautuvė arba mainoma kaina.

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

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

Atmitage 6193

Birutės 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa-Į 
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė ręngiasi prie 
koncerto visomis savo išgalėms, taip-' 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietj/viųv nepamiršti atsilankyti į kon
certu Rengįmo Kometas.

Visi norinti gauti 
kiejfcvięną dieną, anksti iš ryto j savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. * Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
‘^Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavin/ą telefonu: 
Boulevard 0663.

PARDAVIMUI

Naujienas” • —

ISRENDAVOJIMUI
S"35

ant loto. Graži vieta, sena iš
dirbtas biznis.

1505 — 49th Ct., 
Cicero, III.

Kreipkitės
L. SHVEGZDA, 

4917 West 14thSL, 
Cicero, lllinbis.

Phone Cicero 8223.

PARDAVIMUI puikus bun- 
galo\v, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius. dėl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnaham, 5320 
Union Avė. Phone Yards 4517

RENDAI 4 ruimai, naujas namas, 
elektra, maudinės, renda 2 lubos fron
tas. Rendai garądžius 3 mašinoms." 
Kaina į mėnesį $5.00 už mašiną. 
Kreipkitės prie savininko, 1 lubos už
pakalis.

Atsišaukite
827 W.,34th PI.

PARSIDUUDA 3 kėdžių bar- 
bernė. Turui parduoti i. 
nes einu į kitą biznį.

Atsišaukite
1711 W. 46 St.

greit, Į MAINYSIU arba parduosiu mūrinį 
namelį po 4 kambarius. Mainysiu 
ant namo po 5 arba 6 kambarius, 
arba kokio biznio ar loto. Namas 
randasi prie 43 St. ir California Avė. 
Antras muro namas po penkis kam
bariui; mainysiu ant bungalow.,« Tre
čias 2 lotai ir mūrinis namęįis; mai
nysiu ant bizniavo namo arba beauty 
shop.

2 LOTAI, S. E. kampas, 106 St. ir 
Indiana Avė. 67 pėdos ir 125 ilgio. 
Mainysiu ant biznio arba automobilio.

Atsišaukit pas:
LEON R. JARUSZ, 
3252 So. Halsted St., 

Tel. Yards 4951

gydytojų, s u va r to
jų labai daug įvai- 

pilių ir daugybę vi- 
gyduolių, bet man 

’ • visos jų 
’lras gyduoles nedavė jokio paleng- 

, išskyriant mano 
$. kišeniaus, kuri tapo daug leng- 

jvesnė, nes jų „gydymas man 
i kainavo nemažai pinigų, o 
sveikatos neturėjau iki sužino
jai! Trainis Health Institutą, 
kuriame be pilių ir be jokių 
gyduolių vartojimo, pagelba 
elektriškų gydymų j trumpą 
laiką ir už mažą atlyginimą •li
kau visiškai sveikas ir tvirtas. 

Podel patariu visiems ser
gantiems, panašiem ligom krei
ptis j Trainis Health institute,

13327 So. Halsted Street, įvir
stai tikėdamas, kad ir jumis ga-

wprie 3450 
liko pašautas ir 
sužeistas miesto 

Edward Martin, 
S. AshTaYR Avė. 

užėjęs i karčiamą
kariu su mergina išsigerti, šo- 
vikai pabėgo, bet karčiamos 
savininkas, mergina ir dar 
trejetas vyrų liko areštuoti.

Dar nebusią šalnos.

Oro biuras tvirtina, kad 
pereitą naktį turėjo būti 
na, bet kad lietus lijo ir žemė 
buvo drėgna, tai šalna nepasi
rodė. Dabar šalnos nebusią 
per kokią savaitę laiko, nes 
eras vėl eisiąs biskutj šiltyn. j

U Z-

JUOZAPAS KAZAKAITIS, 
3406 Union Avė. 

(Apskelbimas)

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

R-4-24 
Lith. 500 
12 in.

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa; kąi jds 
turite daryti, kad gavua pabandymui 20 
dienų gyd>.nų pagalba Nuga-Tone-t—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas !r prigelbstl sistemai 
ątiikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoj® £
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musu kūne. Prie ' 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis ki,tus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prlgelbe. 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuria 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbsti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbstf 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogų kvapa 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoįa nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

.......—......... .... ............................... galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu įr sutartimi, kad Jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

------------ 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS--------...
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. SOI 10I8 S. Wabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanyfnui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jj 20 dienų ir jeigu Jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums >1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalj aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlaiu.
Vardas..................................
Gatvė ir No. arba R. F. D
Miestas . Valstija

Birutės Choro šeimyniškas vakaras 
įvyks subatoj, Spalio 4 d., Mildos 
svet., ant 2 lubų. Pradžia 8 vai. vak. 
Birutietės pagamins gardžių užkan
džių, bus muzika visi galės linksmai 
pasišokti ir laiką praleisti. Kviečia 
visus atsilankyti. Birutė.

S'. L. A. 36 Kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoje, 1 d. spalio, 8 vai.

W. 31 St. Raymond Cha- 
Nariai malonėkite daly- 

« — Valdyba.

vaakre, 816 
per svet. 
vauti.

Roselatid.

RENDAI nebrangus 4 kam
barių fialas, 3738 Halsted St.

4 KAMBARIŲ flatas, 809 W. 
37 PI. Elektros šviesos ir toi- 
letai. Stanley K. Adomaitis,

811 W. 37 Place, Chicago.

PARSIDUODA Brighton Par
ke, Meat Market ir Grosernė, su 
namu arba be namo. Daro 
rą biznį.

4359 S. Maplevvood Avė.
Lafaiyė'tte' 2799

ge-

PARDAVIMUI biznio namas 
prie* 4055 Archer Avė., taipgi 
tuščias lotas prie Kohn Avė., 
netoli 55 SI. Matyki! savinin
ką prie

4055 Archer Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
Roseland. — Am. Darb. Apšvietos • 

Draugijos 21 kp. mėnesinis susirinki- į 
rimas įvyks sekantį ketvergą spalio 

2 d., 8 vai. vakare Aušros kambariuo
se, 10900 Michigan Avė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų, ku
rie turi būt apsvarstyti. Ątsilanky- 
rite prisirašyti prie kuopos, kurie dar 
nepriklausote. — Sekretorius.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 2 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel svetai
nėje (816 W. 31 St.). Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

ANT RENDOSi apšildomas fronti- 
nis kambarys dėl vieno ar dviejų vy
rų ar merginų, su valgiu ar be 

Vaikų nėra. Prie mažos
I mynos.

Atsišaukit
3518, So. Parnell Avė.

2 fl.

. PASIBFjNDĄVOJA geras, 
šviesus kambarys dėl dviejų 
vaikinų su valgiu.

2057 W. 22 PI.
Canal 1307

val- 
šei-

PARSIDUODA —
GROSERNeS

FIKTUREI.
2715 W. 38 PL.,

Tel. Lafayette 8869

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, geras biznis, 4 kam
bariai gyvenimui. Ilgam laikui 
lysas.

2811 W. 38th St.

PARDAVIMU! Kroser„ė ir ,bu4ernė,. ^ais ir

MOKYKLOS

šokiai Masonic Temple, 
spalio 1, 1924 įvyki* puikus šokis ati-, 
darymo -------- 
Draugija Apšvieta, Auburn Park Ma
sonic Temple, 7.839 So. Union Avė.,1 
9 vai. vak. Grieš puiki orkestrą po 
vadovyste J. Byansko.o Teko sužinoti, 
tad tikietai labai smarkiai parsiduo
da, daugelis žada būti šiuose šo-; 
<iuose. Komisija deda visas pastan
gas kad atsilankiusieji butų pilnai 
patenkinti ir linksmai praleistų laiką.

— Rengėjos.

North Sidės Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas įvyks spalio 1 d., 
7:30 vak. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai kviečiami 
laiku būti. — Rašt. V. Rudis.

sezono Lietuvių Motei ų

! JIESKO KAMBARIŲ |
Į REIKALINGAS kambarys dėl dvie- 

šį vakarą JU merginų, Bridgeporto apielinkėje, 
‘ i prie mažos šeimynos. Geistina kad 

kambarys butų žiemos laiku apšildo
mas. Kas ttorite kambarį malonėkite 
pranešti į

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St.

Box 156.

REIKIA DARBININKU

' i biznis išdirbtas nuo seno laiko, prie- 
| žastis pardavimo turiiK2 biznius, S. E. 
kampas 73 ir WesternyAve., kitas tik 

. bučernė, 1835 W. 59 St., galima pirkti 
katra nori.

Savininką gali matyti
S. E. kampas 73 ir Western Avė.
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

1 nė, maišytų tautų apgyvento j vietoj. 
Daro gerą bizni. Mainyčiau ir ant 
nedidelio namo. Parduosiu pigiai, 
nes noriu šią saavitę parduoti.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avė.

Farmos! Farmos!
Parsiduoda Wisconsin valstijoj 70 

akrų Racine County, 5 mylios į vaka
rus nuo Racine, Wis. Parduosiu už 
cash arba mainysiu į Racine, Kenosha 
arba Chicagos prapertes. 25 akrai 3 
mylios nuo Racine į Northus Vz my
lios nuo Lake Michigan, didelis sod
nas, geri budinkai, geros mašinos su 
gyvuliais. 20 akrų 3 mylios nuo Ra
cine be budihkų. Labai geroj vietoj, 
žemė juodžemis $250 už akerį. 80 ak
rų Winnebago County geri budinkai, 
puikiausiai įrengta, juodžemis, viskas 
auga. Taipgi turiu 11 akrų netoli 
nuo miesto, taipgi ir 4 akins su gerais

Taipgi aš turiu visokių namų ir 
biznių ant pardavimo kaip tai: Racino 
taipgti ir Kenosha, Wis. Del plates
nių žinių klauskit pas

J. H. PHILIP, 
310 Main St., Racine, Wis.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE,

2407 W. Madlson, Chicago, UI.
Phone Šeeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managtt

MOTERŲ

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninkų ant Bridgeporto,. laikys savų 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny, 
snalio 1 d., Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vak. Visi nariai malonėkit su-
1 __ _______ _ ___

lykų aptarimui ir atsiveskit naujų na
rių prisirašyti, visi lietuviai namų sa
vininkai Chicagoj yra priimami.

— D. Gulbinas, Rašt.

REIKIA 2 moterų sortavimui 
regsų. 
k ėstis.

Ateikit seredoj.
2130 S. Federal St.

PARSIDUODA grosernė. ge
roj vietoj, gerai daranti biznį 
ir prirengta viskas dėl atida
rymo bučernes (Meat Markei).

Nuolat darbas; gera mo- parduosiu už žemą kainą arba

JIEŠKAU senyvos moteries kuri 
norėtų •prižiūrėti 3 savaiČ: 

i Motina to kūdikio ^ .yra 1 
sh-inktTiaikuŲneš'randasršvarbiu da- j Du?s-ivl va,Ri’ Ruolį ir dar *erai - ■ ’ ■ • ....................... ■' ' mokėsiu.

PRANAS MALIAŪSKAS, 
2638 W. 40 St.

ant nedidelio namo 
vietoj arba ant loto-1 

W. 14th St., Cicero, UI.

mainysiu
švarjfoj

49
Phone. Cicero 8223

liiVbut Jj: I PARDAVIMUI bučernė 
gerai pri- grcsernė arba mainysiu į

PIGUS RISORTAS 
TIK $6500

4 akeriai žemes, 7 budinkai 
su dideliais ir mažais. Tolumas 
nuo Chicagos 75 marlės. Vieta 
Teft, Ind. ant Kankakee upes, 
500 pėdų Kankakee upės fron
tas iš antros pusės Valparaiso 
kelias. I visas puses geri ke
liai, vieta verta $15000, bet j 
gali pirkti’ už $6500, imokėda-, 
mas $2500, likusią sumą gali 
mokėti $300 j metus. Kas pasi
skubinsite, turėsite gerą pirki
mą. Rašyk tuoj arba asabiškai

B. R. Yasulis,
3909 Hemlock St.

Indiana Harbor, Ind.

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 Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboa 
Telsii|, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etjmalogijos, .Oratorystės.

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

mus.
Kreipkitės

matyk 
ir 

na-

_______  REIKIA patyrusių moterų 
t #_______ o • • pardavinėtojų moterų kautų irC ičero. — Liet. Namų SavininRų . ’ 1

Sąjungos mėnesinis susirinkimas atsi- s,lllų.
bus 1 d. spalio vakare, Lukštos svet. I Kreipkitės
Ateikit visi nariai ,atsiveskit ir kai-] 
mynus, daug yra svarbių visiems rei
kalų. -r Koresp K. D.

Cicero. — Liet. Namų Savinintų

Liet. Mot. Dr-joa Apšvieta susirin
kimas trečiadieny, spalio 1 d. neįvyks 
iš priežasties rengiamo vakaro tą pa
čią dieną ir negavimo svetainės kitai 
dienai. Sekantis susirinkimas bus 
pranešta Naujienose, tėmykit.

— Sekretorė.

NAUJIENOS
Box 563

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Helis lotu Išpardavimas
PARSIDUODA grosernė ir bučer- 

nė didžiausioj lietuvių kolionijoj ant
■ Bridgeporto. Daro gerą biznį, biznis
■ senas ir gerai išdirbtas. Pardavimo 
I priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3500 So. Union Avė.

REIKIA VYRŲ. Patyri- 
) mas nereikalingas. Tik rei- 

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi- LL, trorn rinrhininkn kurio rinkimas jvvks Seredoj, spalio 1 d., I ** , U CiarDininKŲ, KU11C 
1924 8 v. v. Mark White Sq. svet, prje mokėtų lietu Viskas aphkaCl- 
29tos ir Halsted gatvių. Malonėkite išoildvti 
visi nariai ir jų tėvai atsilankyti, nes k P J 
turėsime pasitarti kaslink rengiamo tlS. 
koncerto, kuris įvyks gruodžio 6, 1924 
Meldažio svet.,

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Gera mokes-

ORDER OF OWLS 
58 W. Washington St

PARDAVIMUI geras biznis Quaker 
Biscuit So., trokas ir Rautas su vi
sais kostumeriais ir kenais . Gera 
proga geram vyrui; galima uždirbti 
gerus pinigus, arti šimto kostumerių. 
Pardavimo priežastisš einu į kitą 
biznį. Matykite savininką nuo 7 vai. 
vakare. B. Dawgelo, 2438 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, daromas geras biznis, 4 kam
bariai gyvenimui ir vana; yra gara- 
džius; elektra, ’’ —
proga dėl gero 
y Atsišaukite 

610

pigi renda. Gera 
žmogaus.

W. 47 St.

150 lotų bus išparduota 
Lawnview 

$400 ir daugiau
Naujas pailginimas 59 

gatvės karų linijos prie Cen
tral Park Avė.

Pirkite dabar. Padvigu
binkite savo pinigus iki pa
vasariui.

Ateikite ir pažiūrėkite 
tuos lotus.

Atdara nedėliomis.
John I. Conroy

59th ST. ir CENTRAL 
D PARK AVENUE 

CHARLES ZURAWSKY, 
Manageris.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos .
MUNSON SCHOOL OF MOTOR1NG 

1507 W. Madison St.




