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Kunigai Lietuvoje 
mitinguose šaudo

Nori atimti negrams pi
lietybės teises

11 žmonių užmušta politinėse 
riaušėse Kuboj

Kunigai Lietuvoj mitin
guose šaudo '

Savivaldybių rinkimų kampani
joj prieš pažangiuosius ėmė 
vartot revolverius.

Nori negram atimti 
pilietybės teises

Pastangose išstumti negrą iš 
valdžios vietos, bandoma pa
daryt neteisėtą visą konsti
tucijos priedą.
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Lietuvos klerikalai ir laisvoji mokykla

\WCV>.

NOSU KM)

Pilietinis karas Kinuose

Meksikos banditai sukulė 
traukinį

Užmušę septynis žmones ir api
plėšę traukinį bei pasažierius, 
pabėgo

Lietuvos žinios.
MIZERNAI PASIBAIGĖ TAU

TININKŲ “KONGRESAS”

Štai ką “Lietuvos žinios” rug
sėjo 18 d. leidiny praneša:

IŠ V1IEŠVIENŲ (Telšių ap
skričio) mums praneša, kad ru
gsėjo 14 d. per šv. Kryžiaus at
laidus į Vješvienus atvyko vieŠ- 
vieniečių iš anksto užkviestas p. 
Seimo narys Tornau. Tą pačią 
dieną Seimo narys kun. Dagilis, 
vieton kad važiuoti j užsakytą jo 
mitingą Eigirdžiuose, irgi čion 
atvažiavo.

Pamaldoms pasibaigus ir p. 
Tornau atidarius mitingą, kun. 
Dagilis pradėjo trukdyti kalbėti, 
pareikšdamas, kad jis čia kalbė
siąs.

žmonės jį klausyti nepanorė
jo. Kįlo triukšmas. P. Tornau 
nuėjo kiton vieton kalbėti, bet 
žmonės privertė jį grįžti, o ku
nigą Dagilį nustūmė nuo laip
tų.

Kilus vėl dideliam triukšmui, 
policija uždarė toje vietoje mi
tingą.

Kalbėtojai nuėjo vietaas į vie
ną, kitas į kitą pusę mitinguoti.

Vienok ir naujoje vietoje mi
nia nepanorėjo klausytis kun. 
Dagilio pamokslo, nutarė jį nu
vesti j bažnyčią.

Tuomet kun. Dagilis, išsitrau
kęs atvežtą iš Telšių revolverį, 
pradėjo šaudyti, pats traukda
masis ant šventoriaus.

Galutinai suerzinta minia 
puolė jį. Jis pasislėpė bažnyčioje.

žmonės sustabdė bekalbantį 
p. Tornau ir pareikalavo, kad 
butų išrinkti 10-—15 vyrų, kurie 
atvestų kun. Dagilį čion tam, 
kad jis pasiaiškintų, kodėl šovęs 
j žmones. Kalbėtojui pavyko nu 
raminti minią, ir mitingas ra
miai tęsėsi apie pusantros valan
dos.

Pasipiktinimas kunigo pasiel
gimu taip didelis, kad žinomi 
krikščionys demokratai mitinge 
ir po mitingo pareiškė nenorį 
daugiau su jais bendradarbiauti.

NEW ORLEANS. La., spa
lio 6. — Vietos federalin Dis- 
t rikto teisman šiandie lapo 
įnešta byla, kuria norima pa
naikinti Jungtinių Valstijų kon
stitucijos Keturioliktąjį priedą. 
Byla yra formoj peticijos 
uždrausti Now Orleanso uosto 
muitų kontrolieriui, negrui 
Walter Cohen’ui, eiti savo pa
reigas. Peticijoj sakoma, kad 
Cohen, užimdamas tą, vietą, 
“melagingai prisiekė esąs Jung
tinių Valstijų pilietis, tuo tar
pu kai jis nėra šios šalies pilie
tis, bet yra Afrikos kraujo ir 
kilmės asmuo ir savo prigim
tim negali būt Jungtinių Val
stijų pilietis.”

Peticijoj toliau sakoma, kad 
konstitucijos Keturioliktasis 
priedas esąs netiesotas: jis ne
buvęs trijų ketvirtdalių valsti
jų patvirtintas ir nebuvęs rei
kalaujamai* dviem trečdaliais 
balsų abiejų kongreso rūmų 
priimtas. |

Peticija įnešta vieno Wash- 
ingtono advokato, H. Edvvin 
Bolte, vardu-. Ta peticija, teis
mo keliu, daroma pastangų at
imti visien|s Jungtinių Valsti
jų negrams jų pilietines teises.

Politinės riaušės Kuboj
Ex-prezidento šalininkų kovoj 

su policija vienuolika žmonių 
užmušta, šešiasdešimt sužei 
sta.

Naujas Hedžazo karalius
Mandžurijos čang Tso-lino jė

gos, atmušdamos ccntralinee 
valdžios kariuomenę, 
jati Pekino linkui

briau-

Eimiras Ali priėmė sostą, 
atsisakė priimti kalifatą

bet

6.
kad

Kinai,

Japonų “patriotai” su 
mušė diplomatą

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 6. - Isthmus linijoj, tarp
Joachim ir Piedras Negras, 
Meksikos banditai apiplėšimo 
tikslu sukulė pasažrerinj trau
kinį. Penki kareiviai ir dvi mo
terys buvo užmušti.

Banditai, Jose Lu gamas-, Pod- 
ro Gonznles ir Gaystano Acar- 
vadovaujami, parvertė lokomo- 
tivą, iškraustė traukinį ir nu
kovę penkis kareivius kitus aš
tuoniolika konvojaus žmonių 
paėmė nelaisvėn. Pasažieriai 
buvo priversti beveik plikai 
nusirengti. Banditai po to pa
sišalino su savo grobiu, nusiga- 

1 bendami dar tris jaunas mote
ris pasažieres.

Tik po keturių valandų, kai 
pasažieriai pėsti pasiekė Pied
ras Negras, pasiųsta kariuome
nės kompanija banditams gau
dyti.

ŠIAULIAI. [LŽ]. — Tauti- • 
ninku suvažiavimui “mizęrviai” 
praėjus, nurimo visi naujų idėjų 
skelbėjai, nes buvo manyta, kad 
suvažiavimas sutrauks bent po
rą tūkstančių žmonių. Tuom tar
pų jį pasiskubino uždaryti, kol 
buvo nors 10—15 žmonių, nes 
kitai]> gal butų tekę baigti posė
dį be auditorijos.

Apie suvažiavimo rezultatus 
bei nutarimus niekas nieko ne
kalba; matyti, nepatenkinti pa- 
rekmėmls to taip ilgai svajoto 
“kongreso”.

LIETUVIŲ JAUNUOMENĖ
VILNIUJE

FRANCUOS ATSAKYMAS
VOKIETIJAI

VILNIUS, rūgs. 11 [E].
Vilniun privažiavo tiek jau- 
nucmenės, kad detelpa bendra
bučiuose. Trinapolio bendra
bučio vedėja vieton p. Kli- 
mauskaitės paskirta mokytoja 
Zavišaitė. Vieton p. Vileišienės 
skiriama p. Bibinskaitė, tarna
vusi Vilniaus pašte.

JAPONŲ IMIGRACI
JOS KLAUSINAS

paskutiniais heleriais 
metais laikraščiuose ne
mažai buvo rašoma apie 
Amerikos nesusipratimus 
su Japonija dėl imigraci
jos įstatymų. Rytoj tilpš 
“Naujienose” dalis straip*- 
snio vardu “Japonų imi
gracijos klausimas,” kur 
išdėstoma japonų imigra
cijos istorija ir tie patiri- 
mai, kurie privedė prie 
dabartinių nesusipratimų.

IIAVJANA, Kuba, spalio 6. — 
Camaguey mieste praeitą naktį 
įvyko kautynės tarp miesto po
licijos ir buvusio prezidento 
Menocalo šalininkų.

Vienuolika žmonių esą užmu
štų ir apie šešiasdešimit sužeis
tų, tarp patstarųjų keletas mo
terų.

Kautynės įvyko laike politinės 
manifestacijos, suruoštos šali
ninkų generolo Menocalo, kurs 
vakar atvyko miestan kampani
jos tikslais kaipo konservatorių 
kandidatas ySrieš liberalų kandi
datą generolą Machado.

PO PUOTOS VIENAS SVE
ČIAS RASTA SU SUSKAL

DYTA GALVA

EAST CHICAGO, Ind., spa
lio 6. — Sekmadienio naktį 
pas Stanley Kažką buvo “ban- 
kietas”. Anksti pirmadienio 'ry
tą Kazkos namų užpakaly ras
ta Michaelį Willy negyvą su 
suskaldyta galva. Kazka suim
tas ir daroma tardymas.

KAIRAS, Egiptas, spalio 
Of-iciale telegrama skelbia, 
emiras Ali sutikęs užimti Hcd- 
žazo karalystes soslą, bet atsi
sakęs nuo kalifato.

ras Ali yra vyriausias 
atsisakiusio Husseino su-

Reikalauja, kad valdžia darytų 
grieštų žygių japonų bizniui i 
Kinuose apsaugoti.

sosto 
nūs.

LAIVO KAPITONAS NUBAU
STAS 2000 DOLERIŲ

ta su
sako, 

Pekino

spalio 
6. — Mandžurijos-čihli sienoj 
gen. čang Tso-lino kariuome
ne tęsia savo atakas prieš Pe
kino valdžios jėgas ir stumias 
i pietus Pekino linkui, nežiū
rint atkaklaus čihli karinome- 
nes priešinimos.

Suglaudus daiktan visus pra
nešimus, kurie- per pastarąją 
savaitę gauta Šanghajuj iš 
įvairių Japonijos ir Kinų mies
tų, atrodo, kad Pekino val
džiai teks pasiskaityti su Ja
ponijos ir Rusijos įtakomis.

Rusija padarė sutartį su 
Mandžurijos valdžios 
generolu Langu. Einant 
tartim, kurios kopiją, 
esanti gavus centralinė
valdžia, Rusija pripažįsta ge
nerolą Čangą, nežiūrint, kad 
Pekino valdžia paskelbė jį ban
ditu.

Generolas Čangas yra dide
lis mėgėjas japonų ir is-avo ar
mijai lavinti naudojos Japoni
jos armijos oficieriais. Savo 
Mandžurijos kariuomenę jis 
ruošė tam, kam dabar ją var
toja — prieš Pekino valdžią.
Čangas atkirtęs Čihli kariuo

menės traukimąsi
MUKDENAS, iMandžurija, 

spalio 6. — Generolas čang 
Tsung-Čang su dalim trečios 
Mandžurijos- brigados ties Ča- 
pengu atkirto Čihli kariuome
nės traukimąsi ir .paėmė ne
laisvėn daugelį čihliečių su ne
maža ginklų ir amunicijos, —* 
skelbia gen. Čang Tso-lino šta
bas.

Kiangsu kariuomenė paėmė
• miestelį čuking

ŠANGrHAJUS, Kinai, spalio 
6. Kiangsu kariuomenė, at
stovaujanti Pekino valdžiai, 
pradėjo atakas iš šono j pietus 
nuo Sunkiang miesto, gulinčio 
apie dvidešimt aštuonias my
lias į pietvakarius nuo 
ghajaus, 
Čukingą. Miestelį gynė 200 
kiango kareivių.

šan- 
ir paėmė miestelį 

če-

GAISRAS OMAHOJ

t>.—OMAHA, Ntbr., spalio 
Vakar anksti gaisras sunaikino 
tris Cudahy Pačking kompani
jos “sautsaidės” skerdyklų de
partamentus. žalos padaryta 
apie 250,000 dolerių.

IMPERFECT IN ORIGINAL

PARYŽIUS, spalio 6.- Fran
cijos valdžia įteikė Vokietijos 

| ambasadoriui, T7r. " Hocscli’ui 
atsakymą į Beribio 

Trys’ Taiso Patriotų Draugijos priėmimo Vokietijos 
nariai šiandie įsibriove į užsie- jungon.
nio ministeriją ir reikalavo j Atsakymo tekstas nepaskelb- 
pasimatymo su ministerių Si- ta> tečiau girdėt, kad FraticU 
detiaru. lojo ministerijoj tuo j„ priėmimui Vokietijos Sa-

TOKIO, Japonija, spalio 6.—

NEW YORK,' N. Y., spalio
6. — Royal Belge linijos gar- nisterijųs 
laivo Mercien- kapitonas O. Le- 
maitre nubaustas 2000 dolerių 
už peržengimą Amerikos pro- 
hibicijos įstatymo. Praeitą šeš
tadienį jo laive buvo padaryta 
krata, ir konfiskuota 718 bu
teliu degtinės.

Oficialis oro pranašavimas' 
šiai dienai toks:

Chicago ir apielinkė. — Da
linai apsiniaukę; gali būt lie
taus; maža atmainos tempera
tūroj; vidutinis mainąsis ve- 
jAs.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 610 F.

šiandie saule teka 5:51, lei
džiasi 5:21 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 6 d., užsienio 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 franki] .....
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ............
Francijos, 100 frankų ...
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

Pi- 
do-

VILNIAUS LIETUVIŲ MO-
• KYKYLŲ VARGAI

notą dėl
Tautų Są-

laiku nebuvo. Įsibriovėliai su- jungon pritaria, 
pykę koliojo užsienio ministe-1 
rį, kad jis savo politikoj su Ki
nais esąs begalo apsileidęs, ir 
pagaliau smarkiai sumušė mi- 

sekretorių ir kitus' 
raštininkus. Buvo pašaukta po
licija ir patriotingi mušeikos 
suimti. Pri 
su r 
pelių, kuriuose 
kad Japonų valdžia 
grieštesnės politikos 
teisėms ir interesams 
apsaugoti.

GERA PLAUKIKĖ

BOSTON, Mass., spalio 6.
Eva Morrison, 19 metų mer
gaitė iš Pictou, N. S., plauki- 

ieš suėmimą jie vi- rungtynėse šiandie nuplau-
ministerijoj pribarstė la- kč dvyliką mylių, padarydama 

reikalaujama, Per valandos.
imtųsi 
japonų 

Kinuose
• į

Naujas Graikų ministeriy 
kabinetas sudarytas

ATĖNAI, spalio 6. Pa
skirtas premjeru Miichalakopu- 
los sudarė naują Graikų minis-1 
terių kabinetą. Jo nariai yra:; 
užsienio reikalų ministeris — 
Russos; vidaus — gen. Kondi- 
lis; karo —t gen. Katechakis: 
finansų — Gothis.

, Buvęs Sofulio kabinetas re
zignavo praeitą savaitę.

RINKIMŲ RIAUŠĖS NICA- 
SAGUOJ

Chontales departamente valdžia:1 
paskelbė apsiausties padėtį.... $4.83 

$17.50 
.... $4.38
“$14’20 MANAiGUA, Nikaragua, spa- 

$38.69 lio 6. — Gautais čia praneši-
"$26.62 mais’ vakar įvykusiais Nikara- 

$19.16 guoj prezidento rinkimais 
-------------------------------------TT t Chontales departamente įvyko, 

Lietuvos Pinigų Kursas didelių riaušių. Valdžia paskel-’ 
-77------ be tame distrikte apsiausties

$2.52

Siunčiant pinigus Lietuvon pei Vi^osp kitose krašto dfi-Naujienas Lietuvos litų kursas skai- PadCtl; ' Jsosf klasto
tant Amerikos doleriais yra skaito-
mas šitaip:

50 litų ....................
100 litų ....................

................ $5.50

................ 10.501
200 litų .................... ................ 20.75
300 litų .................... ................ 31.00
400 litų ....... ............. ................ 41.25
500 litų .................... ................ 51.50
600 litų ...,................. .................. 61.75
700 liti} ..................... ................ 72.00i
800 litų ..................... ................ 82.25
900 litų ..................... ................ 92.50

102.75litų

lyse rinkimai praėję ramiai.

RYGA, rūgs. 13. [E] — Lat
vijos ministerių kabinetas) pri
ėmė “Latvių .cukraus fabriko” 
bendrovės pasiūlymą leisti iš
vežti į Vokietiją cukrinius bu
rokus, kurie bus perdirbti į 
cukrų. Jeigu burokų cukringu-1000 livų .......................  v......  4U4./U . . . . . .

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 nias bus patenkinamas, tai ne-r
centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų dar 50 
centų daugiau.

trukus cukraus fabrikas bus 
įstatomas pačioj Latvijoj.

VILNIUS, nigs. 11 [E]. — 
Tiek Vytauto gimnazijoj, tiek 
mokytojų seminarijoj eina ru
dens "kvotimai- Naujų kandi
datų yra apsčiai. Atrodo, kad 
dviejų lietuvių mokyklų Vil
niuj jau maža, Reiktų steigti 
Gardine arba Lydoj. Trečda
liui mokytojų švietimo kurato- 
rija dėl policijos priekabių su 
pilietybe neduoda teisės mo
kytojauti. Tuo reikalu teko 
vėl važinėti Varšuvon pas ten 
šiuo metu esantį kuratorių 
Gasiorovskį. Kai kuriems duo
ta vilties.

Visa Lietuva
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
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 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTV
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
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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JEI tavo, kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

ekiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor- 
den’s Eagle Pieną* 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų ii; 
sveikų vyry bei mo
tery negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagie Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas. .

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
būsime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.
THE BORMN COMBMff 
Borden BMg., NewYork
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EXTRA i' AUDITORIUM
ŠOKIU MOKYKLAL

Atsidarys

October 7 d., Utarninke
Pradžia 8-ta vai. vakare

Bus mokinami vėliausi ir 
gražiausi ŠOKIAI

Kursai Šokiu Pelnyčiui
A

Pradžia 8 vai. vakare

Mildos Saloj, ant 2ry lubų
3142 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5788

Yra užtikrinama į trum
pų klikų išmokinsime šokti. 
Ateikite be skirtumo lyties.*

Mokytojas J. Jakobonis.
ir merginos.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, groserius, 

automobilius, farmas ir kitus biznius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marųuette Rd. arba 67^Blvd. 
arti Western Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678

gluminto ir Apšildymo. (rentimai 
į Obelio ^kainomis vidiems 

Pigiausi dabar’ radiatoriai \ ir b^įle- 
rja|. Jie‘bus1 brangesnis po mėriesio 
gegužio. Sutaupyki t pinigų tiesiai
pirkdami nuo musų.

PEOPLF.S PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mil^avkee Are. and 
491 N. Halsted $t.

Hayu.-M.-kiu. 1318, Jtlajnnarkat 426'1-

Sveikatos Dalykai
PIRMA PAGELBA NUTREN

KTAM ELEKTRA

Ką daryti, kuomet žmogų nu
trenkia elektra, turi būti vi
siems žinotina. Čia porą pata
linių, kuriuos duoda Tautinės 
Elektros šviesos draugija.

Pirmiausiai reikia žmogų ati
traukti nuo elektros, užsukus 
cirkuliaciją arba atitraukiant jį 
šalin su guminėmis pirštinė
mis, sausais drabužiais arba 
medžio pagaliais. Šie dalykai 
neprileidžia elektros prie kito. 
Jei butą reikalas perkirpti dra- 
tą, reikia tai daryti su kirviu 
arba kitu dalykų, turinčiu me
dinę rankinę, ir tai darant tu
ri nusisukti, kad išvengus elek
tros blikstelėjimo.

paguldyti 
ranka pri- 
tuomi pri

'Reikia nutrenktąjį 
kniūpsčią, su viena 
laikančia veidą, kad 
leidus burną ir nosį liuosai kvė
puoti.

Reikia imti priemones kvėpa
vimui, atliuosuojant drabužius, 
dedant amoniją prie nosies ir 
laikant jį labai šiltai priklotą. 
Pradėjus ligoniui kvėpuoti, rei
kia jį gerai, saugoti, kad nestt- 
stotų. Atsitikime, jei susto
tų kvėpavęs, reikia vėl imties 
priemc'niško kvėpavimo.

[FLIS]

Girdėjimas Atgaunamas 
Tankiai j 24 Valandas

Geros pasekmės gaunamos į vieną 
dieną vartojant Virex, pirmiau 

žinoma kaipo Rattle 
Snake Oil.

Apie apkurtimą ir galvos užimą 
nereikia daugiau rūpintis, kuomet 
yra išrastas būdas gydymo gerai ži
nomo gydytojo. Dabar yra galima 
ir labai pavojinguose atsitikimuose 
apkartimo, pagydyti į vieną dieną 
vartojant receptą kuris pirmiau bu
vo žinomas kaipo Rattle Snake Oil. 
Tas gydymas yra labai pasekmingas 
visoje šalyje.

M r. D. Dvy, Nebraskos valstijos 
gyventojas, 67 metų amžiaus sako, 
“Aš vartojau tas gyduoles tiktai porą 
savaičių ir mano girdėjimas yra at
gautas visai gerai. Pagelbėjimas 
buvo beveik umus ir galvos užimąs 
dabar yra prašalintas. Mano slogos, 
kurias turėjau kelis metus, taisosi 
puikiausiai”.

M r. Ben Jackson, kuris gyvena In
diana valstijoj, sako: “Pirm vartoji- 
jno Virex, aš negirdėjau nieko. Po 
dešimties dienų .vartojimo aš girdė
jau laikrodėlio takšėjimą”.

Angeline .Johnson, Mississippi gy
ventoja, buvo visai kurčia per aštuo
niolika metų. Ji sako: “Virex su
stabdė mano galvos užimą ir dabar 
galit girdėti traukinio švilpimą 3’/2 
mylios atstumo”.

Roy S’isher. Iowa valstijos gyven
toja^ sako, “Aš negirdėjau laikrodė
lio takšėjimą per 11 metų — aš dabar 
galiu padėti savo laikrodėlį ant stalo 
ir girdžiu jo takšėjimą”.

Mr.W. A/l.umpkin. iš Oklahoma, 
sako, “Aš buvau kurčias 38 metus, as 
vaitojau jūsų gyduoles tiktai keletą 
dienų ir dabar girdžiu gerai”.

Mr. Anthonv Champman, iš J/Iichi- 
gan. sako, “Didžiausias galvos užimąs 
visai pranyko ir mano girdėjimas 
praktiškai yra atgautas”.

Kurčias kūdikis dabar girdi.
Mrs. Ola Valentine, iš Arkansas, 

sako, “Mano mažas kūdikis, dabar 5 
metų senumo, buvo kurčias nuo 4 
mėnesių amžiaus. Dabar jis girdi la
bai gerai ir jau mokinasi kalbėti”.

M r. tyather Pelleys sako, “Mano 
jaunasis sūnūs, buvo kurčias per me- 
f‘ų eilę, vartojau Virex tiktai per tris , 
dienas ir jis dabar girdžia taip gerai, 
kaip ir pirma”.

Tokie raportai ateina iš visų dalių 
šalies ir Canados. Gyduolė kuri yra 
žinoma kaipo Virex. lengvai yra var
tojama namie ir veikią kaip magija ir 
labai greitai dėl žmonių visokio am
žiaus.

Mes esame įsitikinę, kad Virex at
gaus jūsų girdėjimą greitai. Kad 
nerstačius tas gyduoles jums ir ki
tiems milionams kenčiančių, mes 
atsiųsime dideli $2.00 vertes gyduolių 
nakeli tiktai už $1.00 dešimčiai dienų 
dvkai bandymui. Jei pasekmes nebus 
užganėdinančios gydymas nekainuos 
nieko.

Nesiųskite pinigų — tik jūsų var
dą ir adresą pas Dale Laboratories, 
18(14 Gatevvay Station, Kansas City, 
Mo., ir gyduoles tuojau bus atsiųstos. 
Vartokite jas pagal paprastą nurody
mą. Jei i pabaigą 10 dienų jūsų gir
dėjimas neatsigriebs, galvos skaudė
jimas nepranyks, tik atsiųskite atgal 
ir jūsų pinigai bus atgrąžinti atgal 
be jokio klausimo. Tas pasiūlymas 
pilnai 'garantuotas. Todėl rašykite 
šiandien ir išbandykit tas puikias 
gyduoles.

(Apskelbimas)

Ar jus žinote, kad
Dabar Lietuvoje buvo agrikultūros 

paroda Kaune, toje perodoje dainavo 
choras iš 3000 žmonių. Ar jus žino
te, daug rusių eiga retų jieško tarp 
žmonių marketo, Helmar Turkiški ci- 
garetai yra vienatini cigaretai, kurių 
rūkytojai reikalauja. Milionai rūky
tojų permainė j Turkišką tabaką — 
tai tur būt yra priežastis.

----------------------------- ’---------- ------- ------------------ ----~--------------- ------------------------------ —-------- ------------------------------------------------------------- --------—------- ------------>

Maiimum Knygų išpardavimas -- Minimam Kainos
Naujos Knygos is Lietuvos. Auksinė proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35%'

Aušros Knygynas tik-ką aplaike iš Lietuvos daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai: va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų, teatralių veikalų, žemlapių ir t. t. šitos visos knygos buvo 
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė spraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tie kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamų nuolaida: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius: jei imsi knygų už $5.00 prisiųskite tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai — $6.50. Šita proga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dee. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.

Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitųNei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi, čia aritmetikos ir žody
nai yra tinkamiausi, būtinai įsigykite. \
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus, nuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu
leidžiam 3fr centus nuo dolerio — 35%.
Murkus Lietuvių Kalbos Vadovėlis. J d., pusi. 151...............  1.25
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis, 2 d., pusi. 291  ............... 1.75
Murkos Vaikų Darbymečiui. 1 d. Pirmąjam mok. sky. p. 180 1.50 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. sky. p. 320 1.75 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 3 d. Trečiam ir ket. sky. p. 407 2.00 
Klimo Skaitymai Lietuvių Kalbos Pamokos. Pusi. 294 
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. p. 206 1.25 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. p. 336 2.00 
Rygiškių Jono Lietuvių Kalbos-Gramatika. Pusi. 280 
Damijonaičio Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 128 .. 
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 04 ...........
Klimo Lietuvių Kalbos Sintakse. Pusi. 52 ____ ...............
Seinigo Mastomoji Paišyba. Pusi. 57 .................... 1.25
Mašioto Aritmetikos Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 198 .... 1.00 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 164 .... .1. 1.25
Busilo Aritmetika. 1, 2, 3, 4, 5 dalis. Viso 5 dalįs, pusi. 514 3.00 
Smetonų Aritmetikos Teorija. Pusi. 139 ................................
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 ........... ........
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 311 ................................
šikšnio Geometrija. Pusi. 127 ................. -.................................
Ambrazėjaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas Žodynas. 

Pusi. 552, apdarytas ................................ ..................
Šepetienės Vokiečių-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd. 
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 
Vegeles-Strązdo Rusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 252 
Jokanto-Dui’io Lotynų Kalbos Vadovėlis. 1 ir 2 dalis ir

Lotynų Kalbos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta ................
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anglų Lietuvių žodynas.

Apdarytas, pusi. 1274 .................... ;.....................    10.00
Lalio Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas. 11 d., apd., pusi. 835 6.50 
Laukio Rankvedis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310......... 2.50
Laukio Lithuanian Self Ijistruction. Pusi. 173 ..............- .50
Anglų-Lietuvių ir Liet. Anglų Kišeninis žodynėlis. Ap., p. 151 1.25 
Būgos Lietuvių Kalbos žodynas. 1-mas sąsitiviniš nuo a

iki anč, pusi. 80................................................... -....... 3.00
ŽEMLAPJAI IR ŽEMĖS GLOBjjS t /

P. Matulionio Lietuvos žemlapisj Žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos mieštai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir kaimai, taip
gi kalnai, upes, ežerai, geležinkeliai, vieškeliai, plautai,. pelkės, 
tikroji valstybės siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žemla- 
pio kaina $2.00, o nespaivuoto tik $1.50. 
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga ko; 
sukamas aplink. Kaina $10.00, to paties globą* 
kaina tiktai $6.00. |
Ant visų šitų žemlapių ir globų nuleidžiam 25 Centus nuo dole
rio — 25%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
nuo dolerio — 35%. , ' t

1.50

1.25 
.75 
.35

1.00

2.50
.90

5.00 
3.00 
4.50
1.00

4.50

imt kurios ap- 
i?.t. biskį įlenkto

ĮVAIRIOS KNYGOS
Gamtos Mokslai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos 

Čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
gos kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiūrė
ti ir radę sau tinkamų knygų Įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid
žiam 25 centus nuo doleriu — 25%, o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.

Jlubakino Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik
slų. Lietuvoje draudžiama skaityti. Pusi; 220 ...... 2.00

Šakenio Fizika. Visos 3 dalys,, pusi. 472 ..................   3.50
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186 ........................
Striupo žmogus žmogui. Pusi. 177 ................... .....k,..—.............
Dineiko Moters Kūno Kultūra. Su paveikslais, pusi. 149 n., ttia:______ t :_a______  r*_____ - n.. ___  *i i • » ir,
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168...........
Benedictseno Lithuania. A study of the past and present 

of the Lithuanian People. Su daug paveiks., pusi. 247 5.00
Miulerio (žymiausių žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 .... 1.50 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159 .................................... 1.25
Zarankos Mano Atsiminimai iš Lietuvos karų. Pusi. 173 .... 1.25 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103....... .......
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 2.00 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusi. 134, apd. .....   1.50
Binkio-šimOiiio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki 

nys, paveiks., pusi. 196.... ............ ...........................
čelpanovo PsicKologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd.............
Kalevala — Suomių Tautos Epas. Pusi. 424, apd....... .......
šilečio Vokiečių Okupacijų Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 5.00 
Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50 
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis. P. 190 1.50 
Zakševskįo Naujųjų Amžių Istorija. Dvj dalis, pusi. 330 .... 1.50 
Avižiaus Raktas Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd 
Varno Ant Politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31 ......v...
Dr. Fersterio Jaunuomenės Auklėjimas. Pusi. 543 .........
fcielūvos Kariuęmenė. Su daug’ paveikslų........ .................

Pinigus malonėkite siųsti “męney orderiais”, “čekiais’*
.. .. .. > i ’ j I _ • • • _ f .vi

1.50
1.50 
L50 

Dr. Etingerio Lietuvos Pramonė. Su paveikslais’, pusi. 247 $3.50
~ -............................. į .............  6.50

1.00
3.50

... 3.50
... 2.00
... 3.50

NOREDAMII 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYT1 VISADOS KREIPKITĖS p 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

| ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 00.

Stankevičiaus Bitės. Kaip Bites užlaikyti ir 1.1., pusi. 08 ...... 75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 ...............  1.75
Biržiškos Dailią Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101 .......................75
Kultūra. Mėnesinis žurnalas. Vienas numeris ............. «......r... .50
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118 ..........   1.00
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .... 4.00 
Vilniaus Albumas ................................................    8.00
Stankevičiaus Batanika. Bendroji dalis, l’usl. 100 ...................7*5
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Būgos, Birži

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos”
Leidinys. Apdaryti į vieną knygą ......     5.00,

BELETRISTIKA-APYSAKOS
Čia yra apysakos^ vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų 
tautų autorių. Knygos visai naujos ir tik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visų knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiant 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 244 l.... .'......................... 1.00
Beečher-Stove Dėdės Tarno Trobelė. 1 ir 2-ra dalis, pusi. 481 2.00 
TSvaino Princas ir Elgėta. Pusi. 195 ........................................ l;50
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51 ................................ * .90
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 ..................
Evaldo Gamtbs Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 ..................
Andersono Pasakok. Pusi. 409 ......... ..................................... .
Sokolnikovo Grunvaldas. Pusi. 311 ....................... ...............................
Lazdynų Pelėdos Raitai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi. 950 .... 
VValterio Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta...................
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi. 1142 ................................
Turo Painpejos Galas. Apdaryta, pusi. 200 ............................
Reido K&ro Takas. Apdalyta, pusi. 219 ........ ............. .........
Iteido Skalpų Medžiotojai. Apdaryta, pusi. 219 ......... ..........

809 W. 35th SI., Chicago i
Tel. Ik levard 0611 ir 0774 y 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ii
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
< Parduodam Laivakortes. • ?

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

.75 
3.00 
2.50 
4.50 
2.50 
7.00 
1.75 
1.50 
1.50

TEATRO VEIKALAI
čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik ap
teikėme iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o kiti 
visi tik-ką apleidę spaudą. Aušros Knygyne mes jų turime po 
keleto šimtų»— patartina įvairių prevencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalų nemažiau dolerio nuleidžiam 25 centus nuo 
dolerio — p,Jmantiems .sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam
35 centus nuo/dolerio — 35%.
Ibseno šmėklos. 3 vėiksmų drama, pusi. 139 .....................
Haųptmano Susitaikymo šventė. 3 veik, drama, pusi. 124 ... 
Hamsuno Vakarų Aušra. 3 veik, drama, pusi. 136 ..................
Il-amsuno Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 ......
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139 ..............
Hamsuno Gyvenimo Žaislas. 4 veik, drama, pilsi. 139 ...........
Komedijėlės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184 .......
Brandono Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95............:.....
Gaigalo Laisvės Kovotojai. 4 veik, drama, pusi. 45 ..............
Ostrovskio Komedijos. Pusi. 160..................................... ..........
Čiurlionienės Komedijos. Pusi. 155 ....... ............................ ..
Lordo Dunsahio Kalnų Dievai. Pusi. 110 ........z..................... 
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75 ....... 
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16 .......... ........................................
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34 ... 
Vienas iš Mų4 Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24..........
Ibseno Nora. 13 veiksmų drama, pusi. 142 ...............................
Glaso-Kleino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 .60 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veik, komed. pusi. 44 .................. 40
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67 ....*................. .60
Hauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99 ...............60
D vijų Moterių Parduotoja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48 .... .40 
Aguonaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56.................. 50
Vladimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63...... 50
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198...............
Fiel'dmanęj Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147............ .......
Strazdo Sugrįžo. 4 veik, drama, pusi. 107 ......................—
Elercso-Caillaveto Bųridano Asilas. 3 veik, komed. pusi. 104 
Ibseno Visuomenės šulai. 4 veik, drama, pusi. 173 .............
Švecerio Tėodolinda. 1 veik, komedija, pušį. 25............  .30
Vargovaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 1.00 
Puidos Gaires, 3 veik, drama, pusi. 110..........  1.00
Putino Valdovo Simus. Lyrine drama 6 vaizdų ir kiti raš

tai, apd., pusi. 480 ..... ........................ .............................. 3.00
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų —'..........   1.50
Krėvės Šarunas. Dramai poema, pusi. 287 ............................ 1.25
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70 ................r..................40

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
Čia yi’a parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams bei giminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 centus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 3D2, apdarytas ....... .......... .........
Pilnas Orakulas. Pusi. 414, apdaryta..............................
Šerno Geografija. Paveiksluotu, apdaryta, pusi. 469 
Dv. šliupo Lietuvių Protėviai. Apdaryta, pusi. 283 
Šerno Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 667
l’rof. Vipperio Trimipa Senovės Istorija. Paveik., apd,, p. 305.2.50 
Dr. Bacevičiaus Istorija Abelna. Paveik., apd., pusi.*'198 .... 2.75 
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K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

• ’• Telef. State 7521
• < ♦ s 

Vakalfjliš ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 
'1739 So; Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedčlio vakare: 
4601 Sb. Marshfield Avė.

XA. , A. Olis ]
^‘ADVOKATAS

>11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo. 9-6 '

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: g ryto iki 9 vakare. Se- 
reąoj ir.^otnyčioj ųup 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Westem Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

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

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylai rlruoe* Tai«nr>t'.*«e, 
nuoja Abatraktui, Padnro. nirMjno tr 
pardavimo Dokumentui ir tgalio’imiM.

7 South Dearborn Street 
Telefonai UandoJph 32S1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefeaaa Canal 1647.

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn SI., 
Telephone Rando] ph 5584 

Vakaram: 10717 Indiana AVe.
Tel.: Pullm-an 6377

U—....... - ......... „/

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395L y
V. W. RUTKAUSKAS H

Advokatas
29 So. La .Salio St., Room, 530 

Tel. Central 6396z
Vak, 3223 S- Halsted SL, Chicago

Tol. Yorda 46S1

Dr. Karaliaus Lyties Mokslas. Paveik., apd., pusi. 400 ........
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. 301 .......
Dr. Loeb Kultūra ir Spauda. Pusi. 153 .... ........................ ..
Istorija Amerikos. Apdaryta’, pusi. 364 ...................... .................... .
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 ................ .........
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų, p. 1,300, apd.
Olszevvskio Sapninykas. Apdarytas, pusi. 205 ...... .................
Šėmo .Sepų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Apd., pusi. 370

arba “cash”, bet registruotame laiške. Jei dar neturite 
muzikalių dainų .'katalogų, prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu:

1.50
1.75
2.50

4, 3.00
... 3.00 2.50

Aušros Knygynas, 3210 S, Halsted St, Chicago, III

A. E. STASULANI |
• ADVOKATAS ‘ g 

77 W. Washington St. Room 911 I
Tel. Central 6200 :

Cicero ' Utarninko vakare -į
1314 S. Cicero Av. T.Ciccro 5036 g 
Ant Bridgėporto Seredoj nuo I 
6-<Ssv. v. Subatoi nuo 1-7 v. v. ■ 

I 3236'^ Halsted St. T.Eoul. 6737 |

I

h
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Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.
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“Retas musų Amerikoje įvertina 
tikrai ką turime. Pavyzdžiui, turi
me HELMARS cigaretes ir sakau 
draugai, keliaukite po visą pasau
lį, bet nerasite smagesnio ir švie
žesnio cigareto už HELMAR.”

Jei nerūkote Turkiškų cigaretų, 
pabandykite HELMARS. Tikrai 
džiaugsitės permaina j Turkiškus 
vietoje pigių maišyto tabako ciga
retų. HELMARS susideda tik iš 
gryno Turkiško Tabako.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jys džiaugsi
tės permaina i Turkiškus

Artisto J. Babravičiaus kon
certas pavyko.

r ii—

Artisto-dainininko p. J. Bab- 
ravičians koncertas, rugsėjo 28 
d., Academy of Music svetainė
je, gerai pavyko. Nežiūrint to, 
kad nekurie, laikraščiai (komu
nistu Laisvė) sabotažavo nepri- 
iimdama skelbimu, ir dagi tą pat 
dieną komunistai turėjo paren
gę savo koncertą, bet į J. Bab- 
ravičiaus koncertą atsilankė 
apie šeši šimtai ypatų, kas Bro- 
oklyne skaitoma geru pasiseki
mu. Koncertą išpildė vienas p. 
J. Babravičius sudainuodamas 
apie 20 dainelių. Apie jo daina
vimą ir artistišką užsilaikymą 
scenoje nėra reikalo man minė
ti, nes Naujienose daug kartų 
apie tai buvo rašoma ir visi su
tinkame, kad p. J. Babravičius 
yra artistas ir geras daininin
kas. Tai ir viskas. Kitos nuo
monės būti negali.

Taipe lietuviškos publikos bu
vo matoma ir svetimtaučių, ku
rie nei kiek nemažiau gėrėjosi 
Babravičiai) s dainavimu, kaip ir 
mes, lietuviai. Buvo pastebimia, 
kadi nekurie svetimtaučių, vokie
čiai teiravosi, ar nebūtų galima 
gauti p. .1. Babravičius Į savo 
parengimus.

Butėnas jau parvažiavo.
Porą kartų pranešiau per 

Naujienas, kad dainininkas J. 
Butėnas jau grįžta iš Italijos.

.L Butėnas parvažiavo j New- 
Yorką rugsėjo 26 d. ir buvo at
silankęs i Babravičiaus koncer
tą. Pirmas J. Butėno koncertas 
jau rengiama ir Įvyks spalio 19 
d. — A. P. Serbas.

i

*

Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERA’S
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutą Šiandien.

Kaina SO ir 60 centai.

Gaunami bent aptiskoje.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

i

N * I N 
i

Nublankę, silpni, nervuoti, 
serganti žmonės dabar ga

li surasti palengvinimą
Daktarai pradeda nusistebėti kas

dien, kad greitai tos gyduoles veikia. 
Tai yra mokslinis prirengimas, specia
liai sutaisytos dėl budavojimo kraujų, 
nervų ir visos sistemos. Jos suteikia 
geležį dėl kraujo ir fosforą dėl nervų. 
Tos dvi gyduoles duodamos sykiu yra 
didelis budavojimas kraujo ir nervų? 
tiesiog paimto iš gamtos sandelio.

Ta nauja gyduolė, Nuga-Tone, taip
gi veikia gerai nuo nevirškinimo,

ŠI LINKSMA
MAŽA MERGAITE

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

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

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

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

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

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

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

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį. -

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

daug ar mažai pirkinių. < 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c 
mo išlaidų 5c.

ninkei, kuri perka
Gaunami Naujienų

* t. Persiunti-

(Shoping Bags) 
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
>ai puikus ir patogus 
lusidėjimui pirkinių: 
Tie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki
mų ir dėl mažai. Jie 
Jnka kožnai šeimi-

Atgabeno linksmybę na
mams. Mrs. Price’s atgavo 
savo sveikatą vartojant Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 

le Compound.
Scootac, Pa. — “Aš niekuomet ne- 

turęjau.npro dirbti, ir kuomet aš ban
džiau ką nors dirb
ti stovėdama, aš 
vos tik galėdavau 
pavaikščioti. Kaip 
kada aš turėdavau 
labai didelius skau 
smus ir būdavau 
guliu lovoje po dvi 
arba tris dienas. 
Tokiame stovyje afi 
buvau iki pat me
tai laiko atgal 
kuomet aš pama

čiau Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound apskelbimą laikraščiuose. 
Aš buvau girdėjusi nuo moterų kal
bant, kad jos yra geros gyduoles nuo 
moterų ligų ir mano teta mane, kad 
jos pagelbės, nes ir jai pagelbėjo. Aš
pradėjau vartoti Vegetable Com
pound ir jos man labai pagelbėjo ii 
aš atgavau savo sveikatą kol aš pa
stojau motina ir vėl. Aš manau, 
kad jos pagelbėjo ir prie kimdymo,

kraujo nubėgimų, rugštumų viduriuo- gelbėjo.
se, galvos skaudėjimo, svaigulio ir 
užkietėjimo vidurių. Vartokite jas
keletą dienų ir jus nusistebėsite kaip 
greitai jus pajusite geriau ir jūsų 
sveikata pasitaisys. Jos suteiks jums 
ramų ir malonų miegą ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų, nueikite pas aptiekorių ir 
nusipirkite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos turi pagelbėti ir už
ganėdinti jumis arba jus gausite sa
vo pinigus atgal. Tuo budu jos yra 
visuomet parduodamos.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptjeko- 
rius.

nes su pirmaisiais mano kūdikiais aš 
kentėjau daug daugiau negu su ši
tuo. Tūkstantį sykių tariu jums 
ačiū už geras gyduoles ir už gerą 
man pagelbą . Ištikrųjų padarė mu
sų namus linksmais”. — Mrs. Robert 
Price, Scootac, via Lockhaven, Pa.

Paskutiniu visoj šaly nubalsavimu 
pirkėjų Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound. 98 iš kiekvieno 100 ra
portuoja, kad joms tos gyduoles pa-

TEISINGAS GYDYMAS
Grynas kraujas yra 
gyvenimas. Išva
lykite savo kraują, 
ateikite pas mus, 
mes jį išvalysime ir 
atbudavosime. Be
veik visuose atsiti
kimuose kataro, Re
umatizmo, 

žo, 
lio 
dūlių, 
plikimo, 

paeina nuo nešva-

Parai y- 
Dusu- 
Skau-

Nu-

Tel. Yards 1119 
9

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

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

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

DR. SERNER. 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

■ •

Tel. Blvd. 81M 
M. Woitkewlci 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimą. 
°asekmingai pa- 
arnauju mote

rims prie gimdy
mo kiekviename 
itsitikhne. Tei- 
<ia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
oatarimus mote
rims 
aoms dykai.

3113 South 
Halsted St.

-’DR. HERZMAN-®
—I S RUSIJOS—
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.

Telefonai:
Dienomis: Carai

3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: d—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

No. 2081. Vyrams ir jauniems vai
kams apatiniai rūbai.

Kodėl mokėti didelius pinigus, kad 
galima namie pasiūdinti ir pigiau įr 
ilgiau laikys.

Sukirptos mieros vaikams 6, 8, 10, 
12 ir 14 metų amžiaus. Vyrams, 34, 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kruti
nę.

2 yardų reikia 36 mlerai.
Norint gauti vieną ar daugiai 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 adresuoti:

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

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 
Mieros

kilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Į ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

COLUMBUS 
tik aštuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti į 12 mėnesių į Jungtines 
Valst. be Įskaitymo kvoton.

Del informacijų kreipk ’-t-za 
prie vietinių agentų arta

100 Nę. La Šalie St. 
Chicago, Iii.

NORTH-CERMAN

LI.OYD

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.

raus kraujo ir greitai pasveiksta kuo
met išvaloma.

Vėliausia išradimas parodo, kad 
gyduolės jčirškiamos tiesiai į kraują, 
veikia daug geričiau negu imamos per 
burną. Vienas serum pertikrins kiek
vieną sergantį. Yra gaila žiūrėti, 
kaip ligoniai nori pasveikti valioda
mi seną madą. Netrukdykite laiko 
išsirinkdami daktarus. Ateikite ir 
pažinkite tiesą. Mes norime pasikal
bėti šu kiekvienu kenčiančiu chroniš
komis ligomis nervų, kraujo, odos, pū
slės, žarnų ir privačių ligų. Nesvar
bu, kaip silpnas ir nervuotas esate, 
mes tikrai užtikriname, kad musų gy
dymas suteiks jums labai greitą pa
gelbą.

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
Valandos: Nuo 9 iki 6 vakare, pa- 

nedėly, seredoje ir subatoje nuo 9 iki 
8 vakare. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Heaton, Directorius 

505 So. State St., kampas Congress, 
2 augštas. Chicago, III.

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.'
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

-

Siųkit ir Sutaupykit

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboa 

Chicago, Illinois
' Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvay 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 
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RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOn Be 
PeilioV v" Skausmo

Kiekvienas žmogus su ruptura no
ri būti išgydytas. Daugumas bijo 
peilio operacijos. Geriausia nurody
mas, kaip būti išgydytu, tai paklau
syti aprašymų tų žmonių, kurie jau 
yra išgydyti. Jus čia galite skaityti 
nurodymus įvairių žmonių, kurie ma- 

, loniai liudija, kad jie yra išgydyti, 
be peilio, be sirgimo, be išlikimo iŠ 
darbo, be skausmo ir greitai.

Skaitykit ką sako Mr. Dubrocky:
“šeši metai tam atgal aš įgavau 

rupturą. Aš turėjau peilio operaci
ją, bet į trumpą laiką ruptura ir vėl 
atsirado. Aš nusprendžiau, kad ne
darysiu kitos su peiliu operacijos, aš 
nuėjau pas Dr. Flint ir likau išgydy
tas pagelba jo metodo. Aš dabar esu 
sveikas visai ir neturiu daugiau tru- 
belių su ruptura. širdingai rekomen
duoju jo metodą ir kitiems sergan
tiems ruputura”.

Adam Dubrocky, 2847 S. 49 Avė.
V. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptoa -4 
Cherbourg — „Hamburg •

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp 
Tankus išplaukimai. 
Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dijimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. III.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų 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 4:80 pc 

pietų, panedėliais ir ketvergtds iki 
8:30 p. p., nedėliomis. uždaryta.

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė
Del geros knygutės dresių 

siuviniui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

318 Fourth Av.„ N.w York

—————— 1 —s

Tel. Boulevard D537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
■ ■ ' ■ ....... —■

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

f................. ——. .i .   ........
Atydai namų jėškotojams
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 Įmokėti, išmokėjimais $4400

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

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

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti 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.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicafo 

arti 31 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis i& šventadieniais 10—12 dlen.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzle Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotriat
Tel. Boulevard ®487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2026

Dr. A. J. KARALIUS 1.
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

-......... -

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos :2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kąmpas Albany Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir^vuio 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr.
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demokratų partija. Iš jos 
buvo pasidariusios trys par
tijos: socialdemokratų, ne
priklausomųjų socialdemo
kratų ir komunistų. .Šių 
metų rugsėjo 15 d. tečiaus 
nepriklausomieji socialde- 
Imokratai padarė suvažiavi- 
! mą ir vienu balsu nutarė vėl 
susijungti su cechų sočiai-' 
demokratų partija. Šituo 
tikslu abi partijos dabar ve
da derybas. Nėra abejonės, 
kad jos pasibaigs laimin
gai.

Čechijoje turės tečiaus 
dar įvykti čechų ir vokiečių 
socialdemokratų susivieny- 
mas. Dabar jie yra sky
rium susiorganizavę, nors 
jau nekovoja taip aštriai 
tarp savęs, kaip pirma. O 
kai dėl komunistų, tai jie vis 
labiaus ir labiaus virsta sek
ta, kuri netenka ryšio su 
darbininkų masėmis.

būti, kaip pateko į bolšew-'m< kad Rusija pasigrobė Ran
kiškos Cekos nagus ir iki da- i kaz*?jj t0 butų nepada- 
har išsėdėin kalėjime Jie rlus1’ tai Kaukazas *al butl* P*"oar isseaejo Kalėjime. Jie tekęs • kitos imperialistų gru_
taip pat tapo sušaudyti neva na^us;» • ,
už dalyvavimą sukilime, 
nors nė 
jiems nebuvo leista iš kalėji
mo.

Rugsėjo mėn. 16 d. Dani
joje buvo rinkimai į aukštes
niuosius parlamento rumus, 
kurie tenai vadinasi “land- 
thing” (atatinka lordų rū
mams Anglijoje). Keista, 
kad pė vienas Amerikos lai
kraštis apie tai nepranešė 
nė žodžio, kuomet apie viso
kius niekniekius jie deda il
giausias telegramas.

Tie rinkimai buvo labai 
įdomus, kadangi jie davė 
progos Danijos žmonėms 
pirmų kartų išreikšti savė 
nuomonę apie socialistinę, 
valdžių, kuri tenai gyvuoja 
keletas mėnesių. !

Kokių rezultatų davė tie 
rinkimai? *.

Buvo renkama 28 “land- 
thing’o“ nariai (maž-daug 
trečdalys viso sąstato). Iš 
jų tapo išrinkta 13 socialde
mokratų, 5 konservatoriai, 8 
ūkininkų partijos atstovai 

ir 2 atstovų smulkesniųjų 
grupių.

Sulig šitais rezultatais 
socialdemokratai laimėjo 4 
naujas vietas aukštesniuo
siuose Danijos rūmuose, o 
visos kitos partijos prakišo 
po vienų mandatų.

Taigi Danijos liaudis iš
reiškė pasitikėjimų socialis
tinei valdžiai ir žymiai su
stiprino jų parlamente.

Danijos socialdemokratai 
dabar turės “landthing’e” 26 
atstovus (vietoje 22) iš 76. 
Tai dar toli šaukia iki dau
gumos, bet “lantdthing’as” 
dabar jau nebus toks smar
kus trukdyti žemesniųjų rū
mų (folkething?o) priimtuo
sius sumanymus, kuomet 
viešai pasirodė, kad žmonės 
pritaria drg. Stauningo ka-

“Eolkething’e” socialde^ 
mokratai eina išvien su ra
dikalais ir turi daugumų.

Skaldymosi epidemija, ku
ri buvo apnikusi Europos 
socialistines partijas pir
maisiais po karo metais, žy
miai susilpnino darbininkų 
judėjimo jėgas. Bet šiandie 
tos ligos pasekmės jau pa
lengva likviduojama.

1920 metais, be kitų, buvo 
suskilusi ir Čechijos social-

būti vartojamos kovai su prie
šu iš orlaivių. Ir čia atsirandą 
labai plačių naikinamam karui 
perspektyvių, čia n durį reikš
mės nei įtvirtintas frontas, nei 
armotos bei kulkosvydžiai, nei 
kariuomenė. Orlaiviai lengvai 
galį nuskristi į priešo užpakalį, 
į svarbiausius jo centrus ir ten 
padaryti didžiausius naikini
mus: išnuodyti žmones, su
stabdyti fabrikus, darbus, visą 
gyvenimą.

Karo ir ne karo laike nuo 
kulkų ir šovinių, kad ir kaip 
smarkių, vis galima rasti ap
sauga* ir užvėja žemėje ar kur 
kitur. Nuo dujų tokios apsau
gos nėra \*:ai. Kulka ar šovi
nys būtinai turi psti žmogau^ 
kūną ir jį paliesti. Toks buvo 
praeities karas; tai buvo gry
nas kraujo karas. Cheminis 
karas kraujo nelies. Jis sieks 
laikinai ar visai sugadinti ku
rias nors fiziologines žmogaus 
kūno funkcijas: žiūrėjimą, kvė

pageidaujamu daiktu. Bet toks 
pasaulio sutvarkymas tai, butų 
internacionalizmo idėjos įvyki- 
nimas gyvenime, o internaciona
lizmą tas laikraštis nuolatos 
smerkia ir siūlo vietoje jo pri
imti nacionalizmą.

Pasirodo, kad ir tautininkai 
turi pripažinti, jogei nacionaliz
mas neišriša pasaulio klausimų. 
Ateitis priklauso ne nacionaliz
mui, bet internacionalizmui.

Dujos ir 
ateities karai

[“L”] šiomis dienomis, Pa
ryžiuje “Tempse” paskelbtas 
Tautų Sąjungos nusiginklavi
mo komisijos pranešimas apie 
chemijos vaidmenį ateities ka
ruos. Tas pranešimas padarytas 
pasiremiant eilės Europos ir 
Amerikos universitetų profeso
rių tuo klausimu patiektais

pavimą, širdies plakimą ir tt. 
Vienos dujos tas funkcijas lai
kinai gadina, kitos —- amžinai. 
Tarp tų dviejų polių yra tūks
tančiai įvairiausių kombinaci
jų. Ir bendroj išvadoj dujų 
sužfltlavimai, žmogui padaryti, 
bus daug sunkesni, negu kul
kų ar šovinių sužalavimai.

Greta su naujų dujų išradi
mais išrandamos ir priešduji
nės priemonės. Bet čia atsiran
dą sunkumų, kad nuodijančių 
dujų galima daryti begalybes 
kombinacijų ir nuo kiekvienos 
naujos kombinacijos galima 
gintis tada, kai tenka pažinti 
jos žalingas veiksmas, t. y. pa
aukavus pirmiau tuksiančius 
žmonių gyvybių.

Nūnai Ženevoj, T. S. posė
džiuos, kalbant apie nusigink
lavimą, Ims iškeltas ir nuodin
gųjų dujų gaminimo klausimas, 
kadangi dujų gaminimas esąs 
svarbesnis, negu armotų ar 
tankų gaminimas. —X.

įtekęs į kitos imperialistų gru-

Bet šitaip negali protauti joks 
vienai valandai demokratas, kuris pripažįsta 

tautų apsisprendimo teisę. Gru
zija yra tauta (dagi gana kul
tūringa) ; jos žmonės turi teisę 
spręsti apie savo šalies likimą 
pirma, negu kas nors kitas. Tą 
Gruzijos žmonių teisę yra su
trempę bolševikai, o ne kas ki
tas, ir dėlto prieš bolševikus, o 
ne prieš ką kitą jie šiandie ky- 
ia._ , . ’ .

Tuo labiaus negali tą bolševi
kišką grobimo politiką teisinti 
darbininkai, kadangi jie ne tik
tai stoja už demokratinį tautų 
apsisprendimo principą, bet ir 
yra miltini militarizmo priešai, 
bolševikai valdo Gruziją su pa- 
gelba raudonosios armijos; vi
suotinas balsavimas, žodžio ir 
spaudos laisvė ir visos piliečių 
teisės tenai yra panaikintos. 
Nejaugi Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos ar kurids kitos šalies 
darbininkai galėtų pakęsti, kad 
jų šalyse viešpatautų tokia 
tvarka?

šitų klausimų “Milwaukee 
leader“ visai nejudina, kalbė
damas apie Gruziją; ir dėlto ji
sai prieina prie tokių išvadų, 
kuriomis džiaugiasi aklieji Mas
kvos klapčiukai. Bet mes nie
kuomet nepritarėme to laikraš
čio nusistatymui užsienių politi
koje ir nematome mažiausio rei
kalo sutikti su jo pasakomis 
apie Gruziją, apie kurią jisai 
nieko nežino. »

Kol Rusijos despotai nepasi
trauks iš Gruzijos ir neduos jos 
žmonėms, patiems 'savo reika
lus tvarkyti, tol mes laikysimės 
tos nuomonės, kad banditai ir 
plėšikai yra bolševikai, o ne gru
zinai, kurie kovoja, už savo lais
vę.

Po priedanga sukilimo 
malšinimo kruvinoji Mask
vos valdžia, kaip matome, 
stengiasi išžudyti socialde
mokratus, neišskirdama net 
tų, kurie jau senai neturėjo 
progos veikti, nes buvo su
kišti į kalėjimus. Didesnį 
nežmoniškumų sunku sau 
įsivaizduoti.

Apžvalga
GRUZIJA JOS ENGĖJAI

“Laisvė” labai nudžiugo, ra
dusi “Milwaukee Leader’yje“ 
straipsnį, teisinantį bolševikų 
politika Gruzijoje.

Tame straipsnyje sakoma^ 
kad maištus, kurie nesenai įvy
ko Kaukazo respublikoje, orga
nizavę Santarvės imperialistai. 
Per Gruziją jie norgję padaryti 
puolimų prieš sovietų Rusiją, 
kaip anąmet jie mėginę užpult 
jų per Lenkiją. “Laisvė”, pakar
tojusi tuos “Leader’io” žodžius, 
sako: ’ f ?, j

“O visa gerkle ‘N.’ ir ‘K? 
rėkia už šituos užsienio kon- 
spiratorius”.

Bet kodėl Brooklyno komunis
tų organas mano, kad Berger’io 
laikraštis teisingai išaiškino tų 
dalyką? “Laisvė” paprastai sa? 
ko, kad “Milwaukee Leader“ 
esąs darbininkų mulkintojas, 
šmeižikas, melagis ir t.t. O da
bar ji staigu ėmė ir patikėjo juo, 
ir jo žodžiais mėgina atremti 
“Naujienų” ir “Keleivio“ nuo
monę apie Gruziją.

•šitaip darydama, “Laisvė“ 
tiktai parodo, kad jai rupi ne 
tiesa, bet partinė propaganda. 
Kol kuris nors asmuo arba laik
raštis kritikuoja bolševikus, tol 
ji keikia ir niekina jį; bet kaip 
tiktai tas pats asmuo arba laik
raštis pasako prielankų žodį bol
ševikams, tai susyk jisai pasida
ro jai geras.

Kas nori šviesti darbininkus, 
tas neprivalo šitaip elgtis, nes 
pirmutinis švietimo reikalavi- 
iiims yra sakyti tų, kas yra, o ne 

tų, kas man yra malonu.
Mes apie Gruziją kalbame vi

sai kitaip, negu f‘M'ilwaukee 
Leader”, dėlto, kad mes skaito
mos su faktais, kuriuos pastara
sis ignoruoja. Tuos faktus mes 
esame šimtus kartų nurodinėję, 
ir todėl nėra reikalo čia juos 
visus iš naujo kai’toti. Primin
sime tiktai du. *

(Iruziją bolševikai užkariavo 
ginkluota jėga 1921 m., užpulda
mi jų už dvejeto dienų po to, 
kai sovietų valdžia buvo pasira
šiusi taikos sutartį su Gruzijos 
valdžia. Pati sovietų valdžia 
vėliaus viešai pareiškė, jogei tą 
Užkariavimų ji atliko dėl to, kad 
Rusija negali apsieiti be Kauka
zo kerosino šaltinių.

Šitų faktų mlims pilnai pa
kanka, kad įvertinus bendra pa
dėtį Gruzijoje. .Tie rodo, kad so
vietų Rusija veda Kaukaze im
perialistinę politiką. Del gamtos 
turtų, kurie randasi tame kraš
te, ji yra užėmusi jį prieš jo gy
ventojų norą 
lija kitąsyk užėmė Indiją, kaip 
Pranei j a užėmė Morokko, kaip 
Italija užėmė Tripolį, ir t. t..

Yira. visai galimas daiktas, 
kad Anglija, Francija ir Ameri
ka nori įlysti taip pat ir į Gruzi
ją, idant davus progos savo alie
jaus kompanijomis tenali vary
ti pelningą biznį. Apie tą kaip 
tik ir kalba “Mihvaukee Leader” 
—bet tai kas iš to? Ar augly, 
franeužų ir amerikonų imperia
listiniai tikslai yra pateisinimas 
bolševikų politikai Gruzijoje ?

Kapitalistų atžvilgiu gal būt tybių ir tarptautiškas industri- 
taip. Vokiškas kapitalistas gali jos suorganizavimas, tuo budu, 

Gruzijon, bet nespėjo apsi-1 pasakyti: “Kas čia yra blogo ta- ir tautininkų “Vienybei“ išrodo

Gruzijos socialdemokra
tų atstovų užsieniuose atsi
šaukė į vakarų Europos dar
bininkus , prašydami pagel- 
bos nuo bolševikų teroro. 
Atsišaukime nurodoma, kad 
sukilimų,, lairis prasidėjo 
Gruzijoje 'rugpiučio mėn.- 
gale, iššaukė žmonių pasi
piktinimas sovietų valdžios 
žiaurumu. , Gruzijos social
demokratų partija ne tiktai 
ne kurstė žmonių prje suki
limo, bet ir atkalbinėjo juos 
nuo to žingsnio, kadangi ji 
nesitikėjo, kad beginkliai 
žmones galėtų pergalėti 
okupacinę raudonąja armi
jų. ,

J sukilimų tečiaus tapo 
įtraukti ir organizuoti Gru
zijos darbininkai, nes jie ne
galėjo žiūrėti ramiai, kaip 
bolševikai skerdžia minias. 
Prieš tuos darbininkus da
bar yra atkreiptas Maskvos 
budelių kerštas.

Sovietų valdžia paskelbė, 
kad ji sušaudė 43 socialistų 
vadus Gruzijos už daly
vavimų sukilime, 
socialdemokratų 
užsieniuose 
tie 
listai buvo suimti daug 
ankščiaus, negu prasidėjo 
sukilimas, štai kai kurie 
vardai: draugas Salukvadze 
buvo išsėdėjęs kalėjime dau- 
giaus, kaip dvejus metus 
laiko; buvęs žemės ministe- 
ris, drg. Noe Khomeriki, su
imtas 11 mėnesių atgal; stu
dentas Pagava suimtas 9 
mėnesiai atgal; buvęs Tifli- 
so burmistras, dgr. čikviš- 
vili išsėdėjo kalėjime 3 mėn.; 
buvęs Gruzijos liaudies ka
riuomenės vadas, drg. Vali- 
ko Džugeli, sėdėjo kalėjime 
nuo rugpiučio 6 d.

Nė vienas jų sukilime ne
dalyvavo ir negalėjo daly
vauti. Kuomet prasidėjo 
sukilimas, bolševikai juos 
išžudė vien tiktai dėlto, kad 
jie buvo socialdemokratai.

Gruzijos 
atstovai 

praneša 

sušaudytieji 
buvo

kad
socia-

Apie tris sušaudytuosius 
socialdemokratus paduoda
ma dar tokių žinių. Vasili 
Nodia, Viktor Centeradze ir 
Grigori Cincabadze gale 
1922 m. buvo iškeliavę į už
sienius ieškoti darbo. Bet 
darbo jie nesurado ir gyve
no kurį laikų Berline, gau
dami pašalpų iš Vokietijos 
profesinių sąjungų. Pernai 
metais jie slaptai sugrįžo

taip, kaip Ang-

Ar augly,

PIGI DEMAGOGIJA

So. Bostono “Darbininkas“ 
rašo, kad “Keleivis“ nusikalto 
tautai, apsiimdamas spausdinti 
lenkų laikraštį. ( šitą nuostabų 
priekaištą “Keleiviui“ jisai da
ro, ginčydamasis su tais, kurie 
sako, kad klerikalai norį įvykin
ti Lietuvos ir Lenkijos uniją. 
Ne klerikalai daro uniją su len
kais, atkelta , “Darbininkas“, 
bet laisvamaniai, štai, “Kelei
vis” jau įsteigė “uniją” su lenkų 
tauta!

šv. Juozapo draugystės orga
nas, matyt, neturi argumentų, 
jeigu jisai vartoja šitokios pi
gios rųšies “džiokus” savo j>a.r- 
tijos apgynimui. Jeigu lietuviš
ka spaustuvė priima, lenkų dar
bą (Amerikoje!), “Darbi
ninkas” sako, jogei tai esanti 
unija su Lenkija. Jeigu lietuvis 
priims lenką “ant burdo“, tai 
taip pat bus “unija“. Jfeipu len
ktis ateis į lietuvių bažnyčią ar
ba lietuvis į lenkų bažnyčią, tai 
irgi bus “unija“...

Suprantama, kad pats “Dar
bininkas“ netiki į tą<ką jisai 
rašo, bet jisai spėja, kad jo skai
tytojai yra taip tamsus žmone
lių i, jogei jie viską priims už 

‘gryną pinigą. Gal jisai ir nekly
sta.

INTERNACIONALIZMAS NE 
TAIP BLQGAS DAIKTAS 

t

Ir Brooklyno “Vienybei” kai 
kada, ateina “lucidum interval
iniu” (šviesus tarpas), štai, ji 
rašo:

“imperializmas baigsis ta
da, kada pasauly (bus viena 
valstybė, arba grupė valsty
bių bendrai valdys visų pasau
lį ir draugiškai sugyvens sa
vo tarpe. Tuomet industrija 
■bus organizuota tarptautiš- 
kais pamatais ir kiekviena 
žemė gamins tų, kas jai pato
giausia gamtos atžvilgiu ir 
dalinsis su kitomis žemėmis, 
ko tos tųrji” T. i /

■‘•j f ; ‘ T Į

Visų tautų susivienijimas vie
noje valstybėje arba draugiškas 
susitarimas tarpe atskirų vals-

mokslingais darbais, šiam rei
kalui T. Sąjungos komisija ty
čia kreipės į garsiuosius Euro
pos ir Amerikos chemijos moks
lininkus Breslavlio univ. Pfei- 
fer, Paryžiaus Meyere, Romos 
— Angelo < Augeli, Amerikos 
Harvard ir Zanetti ir t. t.)

Eidamas pereito karo paty-
rimais dabar valstybės į chė- 
mijos karo priemones krei
piančios daugiausia domės ir 
naujausi chemijos srity išradi
mai duodą tokių galimybių, 
prieš kurias niekis atrodą 42 
cent. armotos, orlaivių tūks
tančiai, nardomosios laivės, 
lankai, apkasai, milioninės ar
mijos ir t., t.

Jeigu prieš karą ir karo me
tu buvo žinoma ligi trisdešimt 
įvairių cheminių junginiųj nuo
dingoms dujoms gaminti, tai 
dabar jų esą žinoma ligi tūks
tančio.

• Nuodingosios, Larui tinka
mos dujos, galima esą paskirs
tyti j tris rūšis: erzinančias 
(ašarojimas, čiaudymas, pūs
lės), troškinančias ir nuodi
jančias.

Pirmos rųšies dujos žmogaus 
nežadą. Nuo jų tik baisiai skau
dą akys, jos erziną gleives; 
žmogus nuo jų kuriam laikui 
visai apankąs, Bet dujomis iš
sisklaidžius žmogus vėl imąs 
taip gerai matyti, kaip ir vi
sad. šiomis dujomis kitose 
valstybėse dabar naudoj*amasi 
nusikaltėliams gaudyti, čiaudy
mas atsirandąs nuo dujų, su
jungtų su aršeniku; čiaudy
mas esąs labai sunkus, jis troš
kinus ir nuo jo Baisiai skaudų 

galvą. Tų dujų užkluptas žmo
gus negalįs pasinaudoti nei 
kauke ar kokia kita apsauga — 
galįs liktai pabėgti. Dujos, su
jungtos su iperitu, užkrečią 
odą ir gleives, nuo jų atsiran
dą žaizdos, kurios galį būti la
bai pavojingos. Nuo iperito 
žmogaus kūnas tarp 2 8 va
landų nupuslėjąs, gleivės iš- 
džiustančios ir žūstančios ir 
pasidaro tinkamos įvairioms 
limpamom bakterijoms. Bet 
blogiausia, kad iperitas esąs 
labai limpamas, jis įsigeriąs į 
žemę ir žmogaus drabužius ir 
per kelias dienas viską užkre
čius kas prie jų prisiliestų.

Kita rųšis troškinančios 
dujos naikina musų plau
čius. Tos dujos daromos su 
chloru. Smarkiausia iš tų du
jų ‘esąs sudeguonintas chlori
nis grynanglis arba fosgenas. 
Jis žmogų baisiai troškinąs, 
kol nužudąs. Panašiai žmonės 
žustą vandeny skenduoliai. 
Kitos tų dujų rųšys liečiančios 
žmogaus širdį, būtent, jų su- 
laraližuojančios. čia mirtis 

esanti lengva.
Sunkiausia rųšis - tai nuo

dijančios dujos.
Jos vartojamos labai tirštos. 

Jos užgaunančius ir parali- 
žuojančios visą musų nervų 
sįstemą.

Visų tų. trijų rųšių dujų įvai
rus jungiųiai duodą įvairiausių 
rusių dujas.- Mirtinai galį . būti 
nuodingos1 ir ašarinančios du
jos, jei jas sujungti su iperi
tu, kurs plaučiuose padarąs 
pūsles.

Trys Sekmadieniai
Savaitėje

"(Pabaiga)

Kėtė (garsiai). Na, dėduk, da
bar jus pakliuvot! Kapitonas 
Smįsertonas tikrina, kad sekma
dienis buvo vakar — ir jis tiesą 
kalba. Draugas Bobi, jus ir aš 
tikriname, kad šiandien sekma
dienis ir teisus. Kapitonas Pru
tas sako, kad sekmadienis ryt 
bus — jis irgi teisus. ’Me's visi 
tiesus- ir šthi jums yra sekma
dieniai vienoje savaitėje!

Kapitonas Smisertonas (ilgai 
tylėjęs). Kete teisingai išaiš
kino. Kokie miudu kvailiai, Pra- 
tai! Ponas Remgedžerai, štai 
kame dalykas, žemė aplinkui tu
ri kaip jums žinoma, 24 tūks
tančius mylių ir sukasi aplink 
ašį iš vakarų į rytus, darydama 
pilną apsisukimą per 24 valan
das. Tuo budu vienai valandai 
tenka tūkstantis mylių. Taip?

Dėdė. Suprantama taip.
Kapitonas Smisertonas. Da

bar įsivaizdinkite, kad aš nuo 
čia plaukiu tūkstantį mylių į 
rytus. Lengva suprasti kad aš 
saulę užtekant vieną valandą 
aukščiau papratau negu čia, 
Londone. Jei aš šia linkmė pra
važiuoju dar tūkstantį mylių, 
tai dviems valandoms saulę pa
matau anksčiau negu jus; dar 
pravažiavęs tūkstantį mylių— 
trimis valandomis ir tt. ir taip 
kasdien kol apvažiuosiu visą že
mės kamuolį ir į čia sugrįšiu. 
Ir čia 24 tukst. mylių pravažia
vęs saulę užtekant pamatysiu 
ištisą parą anksčiau negu jus; 
kitaip tariant — aš skaičiuosiu 
viena pora mažiau negu jus ki
tas dalykas su kapitonu Pratu: 
pravažiavęs tūkstantį mylių į 
vakarus jis saulę užtekant viena 
valanda vėliau matė o pravažia
vęs visas 24,000 mylių atsiliko 
nuo Londono laiko skaičiavimo 
ištisai parai. Ir štai dėlei ko 
man sekmadienis' vakar buvo 
jums šiandien, ponui Pratui ryt 
bus. Matųmai mes visi teisus, 
ir nėra pagrindo laikyti kad kas 
nors musų daugiau teisingesnis 
negu kiti.

Dėdė. Ir tas tiesa! Na, Kete ir 
Bobbi linksminkitės aš pakliu
vau. Aš niekuomet nelaužau 
duotojo žodžio. Ir jei pasitaikė 
trys sekmadieniai savaitėje tai 
žinok jaunuoli, kad gali gauti 
kraitį ir imlsi Ketę kada nori.— 
►Viskas gerai velnias lai rauna!

Taipo apsakymėlis baigiasi. 
Išeina kad vienoje savaitėje ga
li būti trys sekmadieniai paei
liui. Tikrai yra tai, kad jurinin
kai apgavo užsispyrėlį senį, ku
ris, matomai, nelabai buvo as
tronomijoje tvirtas. Nors kapi
tono Simertono paaiškinimai vi
sai teisingi, bet jis nutylėjo apie 
vieną svarbią aplinkybę: apie 
kalendoriaus pą taisymą per
plaukiant demarkacijos linija: 
(Ne tokia demarkacijos linįja, 
kokių'mums Santarvė pridirbo, 
o laiko skirtumo demorkacijos 
linija, kuri nevisur dar yra im

inės plotus įvairiomis savaitės 
dienomis, tęsiasi vakarinėje da
ly Didžiojo vandenyno. Ji eina 
Beringo jura, paskiau linksta į 
Japt.nijojS pakrantes, aplenkia 

,iš vakarų Marianų ir Karoliną 
salas ir eina toliau į pietus, ap
lenkdama iš rytų Filipinus, Nau
jąją Gvinėją, Australijos saus- 
žemį, Naująją Koledoniją ir 
Naująją Zelandiją.

Tokiu budu, kuomet Filipų 
salose, duokime ketvirtadienis, 
tuomet ant kaimyninių Karob
lių salų, apie 70 kilom, toliau, 
tą pati diena trečiadieniu vadi
nama.

Taigi galų gale, daugiau vie
no sekmadienio vienoje savaitė
je negali būti. [“T-tas“j

Paruošė K. Obelevičius.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ.

Paliko jauną invalidą be 
globos.

William Enrig susitikęs savo 
pačią Annai prie 63 ir Normai 
gatvių, ją nušovė. Tai buvo šeš
tadieny. Jis su pačia atsiskire 
metai atgal. Sekmadieny, Union 
Trust banko triebėsy nusiišovė 
ir jis pats.

Jis buvo vedęs savo brolio na
šlę. Ji turėjo jau suaugusį sūnų, 
invalidą, kuris jau nuo desėtko 
metų guli- lovoje —: pasekmė ne
laimės su automobiliu. Tai Wil- 
liam brolio sūnūs. William norė
jo, kad sūnūs butų atkhiotas 
ligoninėn ir kad jie išvažiuotų iš 
Chicagos, bet motina su tuo ne
sutiko ir jiedu išsiskyrė.

Mušeikos užmušė munšainerį.

Philip Corrigan, kuris gyve
na 54 ir Halsted gatvių apielin- 
kėje, liko užmuštas ir išmestas 
iš autorrtobilio ėlėn prie 54 ir 
Carpenter gatvių. Jis priklausė 
prie “KloiMlike” O’Donnell 
alaus šmugehiinkų ir munšaine- 
rių šaikos, kuri valdo Cicero. 
Porą mėnesių atgal jis padėjo 
bombą prie vieno Cicero saliuno, 
kuris pasitraukė iš tos šaikos. 
Manoma, kad jį nužudė priešin
gos šaikos mušeikos, keršydami 
už padėjimą bombos.

Corrigan yra jaunas, bet jau 
pasižymėjęs mušeika ir piktada
rys, dar 17 m. amžiaus būda
mas nudaręs skerdyklose vieną 
darbininką

Ar jus žinote, kad
Lietuvos mokytojų kongresas nese

nai atsibuvo Kaune, kuriame dalyva
vo daugiau negu 3IM) delegatų. Ar jus 
žinote, kad kuomet jus perkate bak- 
są Helmąr 'turkiškų eigaretų, jie su
teikia junjs visos dienos smagumų, 
nes tik 100% gryni Turkiški cigare- 
lai gali jums suteikti. Kaip kiti, jų- 
džiaugsitės permainę j Turkiškus.

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tau hus

šios dujos lengviausiai gali statyta), ši linija ribojanti že- brangi dovana.
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Saugokitės netikru 
pinigy

Naujienų raštinei! buvo at
vykęs musų draugas, kuriam 
lapo įbrukta netikra penkine. 
Penkine padaryta labai pras
tai: melsvoji puse daug tam
sesnė ir neaiški; jaustų siūle
lių nėra; žalsvoji pusė irgi ne
aiški ir murzina, taip kad su
dėjus su tikra penkine metasi 
i akis didelis skirtumas, bet 
patamsiais ir žymiai suterštų 
gali bet kas priimti už gerą.

Patariame musų skaityto
jams priimant penkines apsi
žiūrėti, o patėmijus jų pas nu
žiūrimų žmogų, tuoj pranešti 
policijai.

Sportas
RENGIA DIDELES 

RUNGTYNES

Lietuvio automobilius sužeidė 
vaiką. 513 automobilistų areš
tuota.

Pereitą sekmadienį automo
biliai užmušė du žmones. Tarp 
užmuštųjų yra ir Elmvvood Parfc 
policijos viršininkas Emil John
son. Jis buk vijosi greitai va
žiu o j antį au tomo bi 1 i ų; a u tomo- 

,Dilius buk greitai sustojo ir jis 
su motorciklete įlėkė j automo
bilių. Automobiliste Mrs. Sran- 
ces Srnith, 7158 Grand Avė., ta
po areštuota.

Kita autoAiųįąlių auka yra ne
pažystama moteris,- kurią išmu
šta prie 69 ir Westem Avė. gat
vių. Suvažinėjo ją Wm. Russ, 
11436 Eggleston Avė.

Tą pačią dieną trys vaikai li
ko sužeisti. Vieną vaiką, Flo- 
rence Zonk, 11 m., 29 W. 104
Place, sužeidė lietuvis John 
Kaczynski, 10561 Edgebrooke 
Av<\ rasis ai’eštuotas.

Vienas automobilistas, kuris 

sužeidė 4 meti) mergaitę, tapo 
areštuotas ir apkaltintas važia
vime girtu esant.

Įstatymdaviai irgi pakliuvo.

Sekmadieny policija padarė 
medžioklę ant greitai lakstan
čių automobilistų ir 513 jų are
štavo. Tarp areštuotųjų yra 
daug girtų. Niekurie buvo taip 
girti, kad negalėjo net pasakyti 
kur jie gyvena, o vienas kotik 
nesudaužė trijų automobilių ir 
ji suimta tik tada, kada jis at
simušė į tiltą ir turėjo sustoti.

Tarp pakliuvusių yra ir du 
valstijos įstatymdaviai, valsti
jos senatorius John T. Joyce, 
republikonas ir valstijos astovas 
Lavyrence O’Brien, demokratas. 
Juos suėmė Austi n policija. Jie 
buvo girti ir važiavo labai grei
tai. Kada juos suimta, tai jie la
bai užpyko; mat jie skaito, kad 
jie gali kitiems įstatymus leisti, 
bet patys tų įstatymų pildyti 
neprivalo. Bet policija to nežiū
rėjo ir j ie sukėlė didžiausį triu
kšmą, kad net visos apielinkės 
gyventojai pabudo iš miego ir 
atėjo pažiūrėti girtų legislato- 
rių. Nugabenti policijos stotin 
jie nesiliovė kelti triukšmo ir 
grūmoti visus juos areštavusius 
policistus* pašalinti iš darbo. 
Juos apkaltinta už važiavimą 
girtais esant, bet gal bus ir
daugiau kaltinimų pastatyta.

Jau nuo senai eina kivipčiai 
tarpo “tėvo” Prano Norkaus ir 
taip vadinamų jo vaikų: Jono 
Koudžio ir Augusto Kreimonto. 
Tėvas Norkus per Naujienas 
prižadėjo stoti ir darbais įro
dyti, kad jis yra galingesnis 
net ir už savo vaikus. J. Kou- 
dis ir A. Freimontas- priėmė jo 
iššaukimą. Spalio 17 d., 8:15 v. 
vakare, Columbus svet., Įvyks 
jų rungtynes. P-as Morkus teik
sis nepamiršti los dienos, kad 
stoti viešai prieš publiką ir 
pergalėti savo vaikus. Pergalė
tojas aplaikys auksinį medalių 
ir tikrąjį lietuvių čempionato 
vardą.

Be to įvyks ir nepaprastos 
ristynės. Risis pasauliniai čem
pionai už savo tautos garbę. 
J. Bancevičius galinėsis su tur
kų čempionu, 220 svarų, B. 
Manogoff.

Europos čempionas, kuris iš
guldė visus tvirčiausius vyrus 
Europoje, Dr. F. Stejke, imsis 
su J. Andrijausku, sveriančiu 
260 svarų, kuris prižadėjo šiam 
Europos galiūnui nuimti užka- 
ijautąją karūną.

Tėmykitc apskelbimus Nau
jienose. ,

Lenkas ir atrys šaukia lietuvius 
persitikrinti.

Žinomasai nuožmus lenkas E. 
Burgello ir garsusis ai rys J. Ro
bertą, tie patys, kurie davė už
tektinai karčių pipirų garsiam 
rusų atletui Garkawienko, puo
la lietuvius. Jie iššaukia bile vie
ną iš .lietuvių su jais persiimti 
ir jie tvirtina, kad jie lengvai 
su lietuviais apsidirbsią ir kada 
sugryš K. Požėla, tai jie ir jam 
kailį iškarsią. Jie reikalauja, 
kad bile vienas iš lietuvių stotų 
ir apgintų savo vardą.

žinoma, kad tie du vyrai yra 
gerai žinomi sporto pasaulyje ir 
skaitomi puvo,j ingais ristikais.

Ką ant to pasakys musą spor- 
tsmenai, kol kas dar nežinia. 
Ką pasakys Juozas Bancevičius? 
Juk jis niekuomet nieko nebijo
jo, kas tik norėjo ir jį šaukė, tas 
gavo per sportiškas kelnaites. 
Jum buvo telefonuota, jis nieko 
galutino neatsakė. Taipgi pašau
ktas buvo ir Karolis Sarpalius ir 
tas numykė, nejaugi jie bijo- 
tųsi? Jie prižadėjo duoti atsa
kymą galutiną atsakymą, vei- 
kiai. Musų, šie vyrai turėtų 
stoti ir taip aptaisyti visus 
tuos “svečius”, kad jie ir į musų 
kraštą visai nepažiūrėtų.

*
Musų lietuviai golfininkai 

rengiasi prie lietuvių čempiona
to. Jie nori turėti naują čempio
ną. Dabar yra golfo čampionu 
p. A. K. Menas, kuris turi golfo 
mokyklą 3204 So. Halsted Str.. 
Atsargiai ponas Mene; kuomet 
jums ant kupros užlips apie 300 
golfininkų kas bus?

♦
šiomis dienomis Chicagoje su

sitvėrė Chicagos Lietuvių, atletų 
Asociacija; išrinktas komitetas 
pagaminti atatinkamą progra
mą ir taisykles. Labai gerai, 
geras dalykas, bet butų dar ge
riau, kad susitvertų didelė lietu
vių sporto organizacija visoj 
Amerikoje.

* /
Meyeris bijo Bancevičiaus

VAIKAS PRIGeRe UPĖJE.

Joseph Litvvucki, 9 m., 2811 
Bonfield St., žaidė su kitais 
vaikais ant smilčių kalvos palei 
upę arti Crovvell gatvės. Urnai 
jis paslydo ir nusirito nuo smil
čių kalvos j upę. Už poros valan
dų išimta jo lavoną.

Buvo mėginta visokias pa
stangas dėti, kad suleidus du 
žymius gladiatorius ant arenos 
Moyerį su Bancevičium persi
tikrinti, bet visas .kliūtis tam 
siuto Meyeris. Jis visokiausių 
reikalavimų stato, kuriuos la
bai sunku išpildyti. —Ramutis.

k ratavo du poiicistus.

' Du Evaustono policistai tapo 
areštuoti, kaltinami dviejų jau
nų mergaičių. Jie prie kaltės ne
prisipažįsta, bet v ištiek jie bus 
pašalinti iš vietos.
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Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.
« ~ 'i*!' " ~~........-

lietuviu Rateliuose
: . w f

Prof. J. Y, Simpson spalių
9 bus Chicagoj

“Naujienose” jau buvo prane
šta, kad geriausias Lietuvos 
draugas, kokį mes tik turime; 
anglų tautoj, prof. J. Y. Simp
son atvyks į Chieagą. Dabar su
žinojome ir atvykimo dieną, bū
tent — spalių 9. Jis čia laikys 
keletą paskaitų, apžiūrės miestą 
ir grįš į Angliją. Daroma pas
tangų, kad prof. Simpson pa- 
sižintų arčiau su vietos lietu
viais. Tegul parvažiavęs į Angli
ją papasakoja kaip karštai dar
buojasi Amerikos lietuviai už 
Vilnių.

Butų labai pageidaujama, 
kad lietuviai kiek geriau pasi
tiktų prof. Sim.psoną. Kaikurios 
daugiau žinomos organizacijos 
turėtų pasirūpinti tame dalyke. 
Nedaug,tokių draugų mes turi
me. Skubėkime, laiko labai ne
daug. — Rep.

Iš Jaunuoliu Orkestro 
Veikimo

Spalio 1 d. įvyko Jaunuoliu 
Orkestro, mėnesinis susirinki-, 
mas, į kurį atsilankė jaunuo-i 
lių tėVai, būtent: Trainis, jo 
moteris, p.p. Danla, Katonas, 
Mikulėnas, J. Grušiene ir p-lė 
Elys Tupiutė.

Raštininkei protokolą, per
skaičius liko priimtas. Įstojo 
du nauji nariai: Albertas Bag
donas, smuikininkas ir Lemiąs 
"Mikulenas, klarnetistas.

Komitetų raportas. J. L. Gru
šas pranešė, kad Susu vienijimo 
Draugijų ant Bridgeporto at
stovai laikė'susirinkimą 30 d. 
rugsėjo, Mildos svet., kur 
board direktoriai paaiškino 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
htldavo.i imo o i pro. Darbas einijs 
visu smarkumu, nekurie žmo- 

nčs, pavyzdžiui, Butkus, Zala
torius, Jankauskas, Janulis ir 
kiti dirbą su lokiu pasiaukoji
mu, kad nepaiso jokių išmeti
nėjimų, užgauliojimų ir kito
kių kliūčių. Viso kas jiems 
daugiausia reikia, lai pinigų, 
nes darbas greit baigiamas ir 
kontrakloriui reikėsią tuoj už
mokėti. Jiems yra labai svar
bu, kad kas nuperka vieną šė
pą už $10, _ o £ą jau kalbėti 
apie gold bonus. Taigi ir mu
sų parama, kurią lenkdami 
koncertą suteiksime, jie pri
ims labai maloniai, sakė J. L. 
Grušas. Tuoj ant vietos dau
gelis nusipirko, koncerto tikė
tus, o kiti patvp pasiėmė par
davinėti musų (vakaro tikėtus-. 
Tą patį vakarą buvo sureng
tos IJSS 4 kuopos prakalbos, 
ten irgi pardaviau keletą tikė
tų; pirko ir musų profesiona
lai Dr. Montvidas ir Kodis. To
kiu budu mes matome, kad mu
sų vakaras yra žmonių nema
utas ir t. t. Raportas liko prie 
imtas.
'Nuimta, kad jaunuoliai eitų 

pardavinėdami koncerto tikę* 
lūs per visus Bridgeporto biz
nierius ir profesionalus, neap
lenkdami nė svetimtaučių. Pa
rinkta vakaro rengimo komi
tetas, nes tai pirma buvo pa
vesta valdybai; kotai tetan liko 
išrinkti p-ia Trainienė, p. Dail
ia ir p-lė E. Tupiutė. x

Trainis ir p. Mikulenas pata
rė paraginti jaunuolių tėvus 
daly va ui orkestro susirinkimuo
se. Tiesa, tas butų daug sma
giau kaip jaunuoliams, taip ir 
jų mokytojams, nes aut vienų 
mokytojų atsidėjimas tik ap
sunkina tą kilnų darbą, o dar
bo yra įvalias, nes jau jaunuo
lių orkestro direktorius J. L. 
Grušas dirba su dukteria Al
dona pakaitom ir tą jų dar
bą Chicagos .visuomenė turės 
progos pamatyti 6 d. gruodžio, 
Meldažio svetainėje. —Edys. * 

■*. i f t •

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Town of Lake
1 7l 1 / >

Susivienijo duJkliuhai. /

Bi ight Moon, tolšel-’
pinis kliubas, kuri^fcfiw^!fi) F70 
nerių, susivienijo/; su Wlnte 
Kęse kliubu, turinčiu 130 na
rių. Susivienijimas davė gerui 
rezultatų. Nors jie,. kliubai/ 
gerai gyvavo ir turėjo savas; 
užeiga: ir lavinimus sporte,: 
bet dabar jie sutaupys dau
giau pinigų, nereikės užlaikyti 
dviejų vietų, samdyti darbinin
kus ir bus valdyboje mažiau. 
Abiejų kliubų buvo vienodas 
tikslas, lodei nebuvo jokių 
keblumų juos vienyti. Čarte- 
riai pasiliko tie patys, nes 
kaip vienas, taip ir antras kliu
bas nesugriautas. Abudu kliu- 
bai, po susivienijimui užvar- 
dyti: “Amily Benuvolcnt Club”.

Kliubas persikėlė į naują 
vietą, 4641 South Paulina St. 
Prezidentu išrinkta Aleksas 
Račiūnas, vice prezidentas Ka
zys Kolalis, protokolų raštinin
kas Pranas Raila, finansų raš-i 
tininkas Jonas Vaišvila; ižęli-. 
ninku yra Vadovas Peršins-! 
kas. Kliubo manadžiėrium pa
skirtas yra I^eonas Paukšta? 
Kliubas būna atdaras kas Va
karas ir visą dieną sekmadie
niais.

Kliubas yra ruimingas, tai
somas yra skiepas dąl maudy
nių ir kilų įrengimų.; Vieiias 
stalas d< 1 bolių, du gro-jikliai 
pianai; visokios vogos, leng
vosios ir sunkiosios lavinimui, 
vogos dėl sportų ir matrasas 
dėl ristikų. Viskuo nariai nau
dojasi dovanai. Moka tik 35 
centus mėnesiui. Kuomet su
serga, tai gauna 5 dol. savaitei. 
Jei kuris nors numirtų, tai na
riai deda po dolerį. Prie kliu- 
J)o gali priklausyti vien tik 
vyrai, kurie įstoja nuo 18 iki 
35 melu amžiaus, c

Amity Ben&volent Kliubas 
jau turi virš 300 'narių. Pini
gais turi virš $5000 ir lotą 
ant 16 ir Paulina St., vertės JfA 1 . liiiku mano bu-
davotis nuosavą ndmą, kad ne
reikėtų iš vielos į vietą po sve
timus kampus bastytis.

Sportas kliube gerai pasižy
mėjęs. S. Paškevičius yra se
niausias športininkas vogų kil
nojime. Jis buvo pirmasai spor
tininkas tarpe Amerikos lietu
vių. Jis da ir dabar nepaliau
ja treniruotis. Jonas Kuodis 
yra vienas iš vidutinio svorio 
vogų kilnotojų ir smarkus ris- 
likas. Augustas Freimontas yra 
stipriausias sunkiųjų vogų kil
notojas ne tik kliube, bet gal 
ir iš lietuvių ir Jmerikonų šio
je šalyje.~Jis yra čempionas su 
daugeliu medalių, guriuos yra 
gavęs dovanų už savo alsižy- 
mėjimus paroduose ir kontes- 
luose. Jonas Jodnikis ir Jonas 
Rudauskis yra kumštininkais 
(boxers). Yra tenai ir keletas 
pianistų, tarpe kurių randasi 
ir J. J. Zolpis. 'l'arpe narių ir 
sportų yra geras Sutikimas ir 
visi naudojasi kliubo patogu
mais be jokių užsivarinėjimų. 
Linksma yra žiūrėti, kaip jie 
(nariai) linksminasi, dainuoja, 
žaidžia draugiškai.

Sekmadieny, spalio 5 d., 
School Hali kliubas turėjo 
šokį. Griežė Cbapman’o orkest
rą, o jaunimas, tarsi liangos 
liuliavo-šoko. Jų visi vakarai 
būna sėkmingi, tad ir šis davė 
gerų rezultatų.

šio kliubo nariai palaiko ir 
darbuojasi Teatrališkam Kliu- 
b? “Lietuva.” Spalio 26 d. 
“Lietuvos” Kliube bus sezono 
atidarymas School Hali, 48 ir 
Honore gatvių su šokiais. Jie 
gana tankiai parengia ką nors, 
kad narius ir savo draugus 
palinksminti. Spalio 4 d., Davis 
Sųuare buvo draugiškas vaka
rėlis kuriame buvo labai daug 
publikos.

Amity Benevolenl.. Kliubas 
laiko savo susirinkimus ' kas 
pirmą penkiadienį ' kiekvieno 
mėnesio. Dabar kai susivieni
jo šie viršmiiiėli kliubai, visas 
veikimas pasidarė stipresiiis. 
Susirenka abiejų kliubų nariai, 
net ir tie, kurie mažiau ką vei
kė; dabar energingiau pradėjo
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lavintis sporte. M.
i (.

Urnežįs, še- siui $175. Miestas leidžia pini-
nas sportininkas, irgi peapsi- 
leidžia. Jis varosi ir dalyvaus 
sunkiųjų vogų kilnpjime koh- 
teste prieš Kuodį, Freimontą ir 
dėdę Norkų.

—Reporteris;
__________________________

Brighton Park
, > I 11— _

Lietuvi^ šalis. ! i • t
Buvo manyta, kad lik Brid- 

geporlas yra lietuvių kolonija 
Chicagoj. Brighton Parką dau
giais skaitė kaip kokią Siberi- 
ją, į kurią vienas po kitam lie
tuviai traukė. Šiandie jau at
virai galima pasakyti, kad ši 
kolonija jau viršija kuone vį- 
sas kitas lietuvių kolonijas. 
Apiclinkė didele, yra da ganė
tinai progų ir vietos lietuviams 
apsigyventi. Čia ir oras tyres
nis ir rodosi, kad gyveni kaip 
kokiam^! vasarnamyje. Didžiu
moje yra lietuviai, o lietuviš
kų biznių — daugybė ir visi 
verčiasi gana puikiai.

Nors vasaros metu kai kurie 
Real Eslate biznieriai biskį su- 
sĮckavo, bet geri biznieriai ir 
dabar daro gerą biznį. Žmonės 
perkasi lotus ir budavoja na
mus. B. R. Pietkievičius, 2612 
W. 47 St., pardavė Walteriui 
Vaišvilui iš Cicero, III., arti' 
Western ant 47 St. puikų lo? 
tą. Vaišvilas budavos dviejų 
augštų namą, kuriame 'atida
rys geležinių daiktų krautuvę. 
Tokia krautuve čia yra labai 
reikalinga.

iPelkevičius pardavė Juozui 
Robtrui, 4741 Sd. Rockwell St., 
mūrinį namą už $8000 ir Ka
ziui Kolozcjui, 4212 So. Maple- 
wood Avė., medinį namą už 
$7000. Brighton Parkas kas 
kart kyla ir stiprėja.

Lietuvių meno grupė lavina
si, kad palinksminti Auroros 
gyventojus. Spalio 12 dieną jie 
važiuoja į Aurora, III., kad su- 
vjiirlinti: "^iigron&s
mas” ir “Vienas iš musų turi 
apsivesti.” Važiuoja kartu 
smuikininkas su savo akompa- 
niste. Vakarą rengia Auroros 
Lietuvių Kliubas, Rumcnian 
svetainėje, 476 Root St. Vaka-

gus, kad lietuviai nerugotų, 
jog jie- negali surasti kokios 
nors knygos, arba nėra kur 
užeiti, kad galėtų susipažinti 
su pasaulio darbais ir jų dar
buotojais bei mokslininkais. 
Kai bus gatavas namas, visos 
iš parkučio knygos bus suvež- 
U-3 į naująjį ■ namą ir daug 
daugiau knygų bus atvežta iš 
didžiojo miesto knygyno.

* ¥ 
A

Vos tik apsigyveno J. Jan
kaus keliaujantis knygynas, 
3856 Archer Avė., Brighton 
parke, o jau sulaukė vieną 
keblumą. šeštadieny susirišęs 
virš 200 knygų pundais auto
mobiliu vežė į miestą apdaryti. 
Važiuojant Archer arti Ashland 
gatvės pasivijo keturi vyrai 
automobiliu z ir susistabdė. Iš
šokęs vienas iš aulomobiliaus 
puolėsi prie knygų. Kitas už
klausė: “Ką tu čia veži?” J. 
Jankus atsakė: “Viskas yra 
sausa, nieko nėra šlapio.” Ap
žiurėjo ir radę vien lik knygas, 
paleido. Jų džiaugsmas nuėjo 
niekais, nes nerado, ko jie no
rėjo — naminėlės.

A. ¥ ¥*
Jau užsidarė “garsi sveika

tos įstaiga.” Jų operavo Mal
vina Ik'rby (Dolobauskhi),
3120 WJ; 41- PI. Ji gydžiusi vi
sokias - ligas su naujausiais
elektros prietaisais ir masa
lais. Dabar girdisi, kad dakta
rė ieškanti paprasto darbo sa
vo gyvybės palaikymui. Prie
žastis biznio nepasisekimo tur
būt bus ta, kad nesigarsino 
laikraščiuose, kuriuos skaito 
desėtkai tūkstančių žmogių. 
Nors ir yra daug, tpkių/žmo
nių, kurie myli’'tokį ’ gydymo
si metodą, bet jie nežinojo,- kad 
randasi tokia daktarė ir kur 
jos ofisas, 'liesa, ji garsinos! 
bolševikų lapelyje, bet kad jų 
mažai yra ir ne visi myli ma
sažą; o be to, jie visi yra prie
šingi visokiam bizniui: “lai 
sau bankrutija, bus daugiau 
l.'oksevikų icvoliuci jų’’,
mano.

Vien tik Lietuvių Krautuve

Rusiškos ir Turkiškos .
Maudynės

Atdaros dienų ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. Didelis prūdas dėl 
plaukymo. •

Specialus rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

„ 1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Rooscvelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, III.
-J

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, , tuomet prasideda kentėji
mas. t

Jei jus sergate m(o, socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis :^ėVai išegzaminuosiu ir 
bandysim pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT 
1555 West Rooscvelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

ras busiąs vienas iš žymiųjų,
nes šis kliubas yra vienu iš di
džiausių organizacijų progre
syvūs visuomenes Auroroje.

Jau greitu laiku mes susi
lauksime ir viešojo miesto kny
gyno geroje vietoje. Dabar yra 
rengiama vieta puikiame na
me, kampas Archer ir Camp
bell gatvių, miesto knygynui. 
Įtaisymas kainuosiąs apie 
$3,0001 Randa kainuos mėne- 
■■......rr----1 * -s

Eidamas Weslcrn Avė. ma
tau kaip žmogus gailestingai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Phone Bovlevard 9611
A.KAIRIS

Marinimo ir budavoiimo generalis 
KONTRAKTORICS

3352 So. Halsted St.,
Namai 3356 Lowe Avė.

"•> ■' ■' ....... ................ . i,,.y........ . , ........
Tel. Lafayette 4223

Phimbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visa<los 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th SU (’hieago. III.V__________________ >

ELEKTRA
ir palfog* ravėdama | aenaa ii naujai i*ow( taipd hrb- į

- tavai. Caib arba ant itmokftjimo. J
Pirmetini Lietuvi* Eiektroe Kerporacija AaieriM* »

THE BRIDGEPOHT ELECTRIC CO^ I«e.
A. BARTKŪS, Pm. »

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicage. |
;iiraraiiiiiiiiii  atKifa imnmkurbi'oibm—wmeii!iiMiWvVonwwrwww7itM>tw*

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5211 Ruseli Str. 1803 Davison Avė.
Netoli kampo Farnsworth Kampas Orleans

• DETROIT, MICH.

Dr. J, Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. M ic h i g a n Are.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — l>e vaistų, ’ be 

operacijų
464 7 S'o. Halst.d St-.

S> iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

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

Gyaau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų i* opera
cijų, naujausiais budais

4204 Archer Are.. (h'c^s<.. H|.
Brighton Purk, 2-rų lul-ų. Burnas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo H iki 8 vul. vakare. 
Nedėldieniais r.uo 9 iki 12 pieta.

Telcphonc l.afayettv

Dr. Chiropractor ir 
Akuše r ka 

ANlEl.fi KAUSHil.LAS 
(lydau be vaistų it hp oporacijų, 
visokias ligas vyrų, motorų n vai
kų. Kurie sergate kreipk i los, o 
rasite pagelbą. Patarimas, dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakaro.
Te). Yarda 4951

3252 So. Halsted Si.
U -VA. 11—»■!■■■, B , ... ..

. iro., , i,—— - -irmn

NUPIRK
Typevriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savn gir&inėms ir drau- 
8an}«. tu kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką. kitą, negu su r£.nk<ų Geriau 
šia, parankiausiu ir dahkutniauaia 
maiinėlė su lietu vilkėmi s raidomis 
pasaulyja. Galima ir a n oi i ii, aj m- 
Myli.

'Gaimnmo-fc p'

NAUJIENOS
1739 S. Halsted StrM 

Chicago, D L

.-iJ..... ..e k- tik.

ANlEl.fi


-*,111 I.ĮĮĮĮ .H ĮIIĮimij

NAUJIENOS, Chicago, m.

Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI
(Tąsa duo 5-to pusi.)

žiuri į du nudžiuvusius šer
mukšnio medelius. Tai Dr. Rut
kauskas galvoja kaip juos ga
lima butų atgaivinti. Dr. Rut
kausko rezidencija yra puiki ir 
sale tuščias lotas prisodintas 
medelių ir kvietkų. Matyt, kad 
daktaras negali užmiršti to 
brangaus reginio Lietuvoje — 
kvietkų darželio. Linksmas tai 
žmogus, atviras ir malonus* pa
sikalbėjime. —Reporteris.

Roseland Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas bus šj vakarų 
Strumilos svetainėje. Yra svarbus 
reikalas. Visi nariai būtinai susirin
kit. — Valdyba.

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredoj, spalio 8 d., 7:30 vai. vakare 
Mark White Sq. svet. prie Halsted ir 
29 gatvių. Visi jaunuoliai bukite 
nunktuališkai, nes turime prisirengti 
koncertui, kuris įvyks gruodžio 6 d. 
Meldažio svetainėj.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI~

North Side
Parapijos bazare

North Sides šv. Mykolo parapi
ja buvo surengusi bazarą. Rug
sėjo 28 d. buvo paskutinė baza- 
ro diena. Teko vakare ir man 
būti tenai. Radau žmones labai 
linksmins, nes naminėlės buvo 
užtektinai, o kur natninėlės yra, 
tai ir žmonės "linksmesni”. Tik 
tarp to viso linksmumo urnai ki
lo didžiausias triukšmas ir šauk
smas, maniau, kad kas bedievį 
smaugia. Bet ne bedievis buvo 
smaugiamas, o tik keli žymus 
pavapijonys kitą ne mažiau žy
mu parapijoną smaugė. Pagalios, 
"kaltininką” išstumta lauk ir 
viskas aprimo. Vėl užgrojo var
gonininko vedama muzika ir 
prasidėjo šokiai. Išeina šokti vie
na moteris, bet ne su savo vyru, 
o su kitu. Apsisukus keletą kar
tų urnai prišoka jos vyras ii 
pradeda ją mušti. Vėl triukš
mas. Žmonės prašo vyrą nekelti 
triukšmo. Atbėga ir pats klebo
nas, ir tasis malšina smarkųjį 
vyrą. Bet tas neklauso, šaukia, ; 
rėkia. Ir taip visą vakarą.

— Ten Buvęs ir Matęs.

Aš SESUO AGOTA BALČAlTfi 
pajieškau brolio Franciškaus Bal
čiaus, paėjo iš Kauno rėdybos, Rasei
nių pavieto, Baravikų kaimo iš Lie
tuvos. Chicagoj išgyveno vienuolikę 
metų, o dabar nežinau kur gyvena ar 
Chicagoje ar kitur, amžiaus apie 35 
metų. Jis patsai ar kas kitas dasi- 
žinotų meldžiu pranešti man, o aš at- 
nagradysiu. Meldžiu pranešti ar gy
vas ar miręs, nes svarbus yra reika
las, laišku ar žodžiu po šiuo antra
šu: Agnės Balčaitė, 3310 Auburn 
Avė., Chicago, III. V

J IEŠKĄ U ciocės Onos Gonnienės. 
Pirmiau gyveno Detroit, Mich. Da
bar nežianu kur randasi. Mano vy
ras 6 mėnesiai kaip mirė, paliko 2 
kūdikiu. Meldžiu atsišaukti ir jai 
kas žinote praneškit.

Elena rudogin,
3136 Normai Avo., Chicago, 111.

APSIVEDIMAI
J IEŠKAU apsi vedimui blaivios mer

ginos arba našles, kuri myli blaivai 
gyventi, apie 40 metų, aš esu viduri
nio amžiaus, nevartojantis svaiginan
čių gėrimų, turiu biskj kapitalo ir ge
rą darbą. Nirinti blaivu gyvenimą 
atsišaukite per laišką. Naujienų Sky
rius, P. C., Box 1C1, 3210 South
Halsted St.

PAJIEŠKAU vaikino ne jaunesnio 
kaip 35 metų ir ne senesnio kaip 45 
metų, kuris turi būti pasiturintis, nes 
aš irgi turiu savo namų ir esu pati- 
rus biznyje. Gali būti našlys, bet be 
vaikų. Katras atsišauksit, tai pri- 
siųskit savo paveikslų, nes kitaip ne 
duosiu atsakymo. Atsišaukit į Nau
jienų Skyrių, Box 16Ž, 3210 South
Halsted St. ‘

PAIEŠKOMA JIESKd PARTNERIU
Chicago Mutual Casualty 

rance Kompanija.
Insu

Gaunama žinių, kad žmonės 
šėrininkai, kurių tarpe randasi 
ir daug lietuvių negal rasti šios 
kompanijos buveinės. Pirmiau 
ši kompanija vadinosi “Liber
ty” Kas žinot malonės pranešti 
viešai. Naujienos iš savo pusės 
paskirosios savo reporterį iš ty
rimui. — Ramutis.

Pranešimai

9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 
BIZNIS

Reikia partnerio Real Estatc; 
pavesiu pusę biznio, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj. Norėdamas 
geros ateities, pelningo lengvo 
darbo, naudokitės šia proga 
dabar.

Atsišaukit laišku į
Naujienų Ofisą,

1739 So. Halsted St., 
Box 564.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušroe Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesi® 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE COM 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282. 
STOGDENGYSTfi”

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ANGLIŲ AGENTAS LIETUVIS
Mes pristatome visokios rųšies an

glis Į namus pigiomis kainomis ir 
greiai, 
žiemos, 
gesnes. 
viškai.

laikas apsirūpinti kuru dėl 
nes paskui bus daug bran- 
Reikale kreipkitės lietu-

BELL DUDOR, 
3823 So. Halsted St.tį 
Tel. Baulevard 6658

JIESKO KAMBARIU
REIKALINBAS ruimas 

vyrui, geistina kad butų ant 2
ir gera lova, netoliau kaip iki 
j vakarus iki Citi Limit. Kas 
tokj ruimą praneškit i

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St., 

Box 163

vienam 
lubų 
45th 
turit

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON gražus frontinis 

kambarys, vienam ar dviem 
vyram.
2931 Emerald Avė. — 3 floor 

Phone Victory 0854.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ reikia, 
daug pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesdfe apsauga dėl gerų 
invcstmentų, eiti per namus. •

Room 181)4 McComiick Bldg.
332 S. Micbigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PAIEŠKAI! moters ar merginos 
prie narnų darbo. Darbas ant vi
sados. Su mokesčiu susitaikysime; 
galite matyti visados. Atsišaukit po 
šiuo adresu.

V Gudževičius,
1337 So. *49th Avė., Cicero, III.

REIKIA —
Patyrusios veiterkos (Wait- 

ress) į restauraną.
Atsišaukite

4648 S. Western Avė.

REIKIA mergaitės i ofisų.
Atsišaukite

H. LEIBOVITZ, 
2347 W. North Avė. 
Tel. Armitage 4530.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfįeld Avė. 
netoli Ropsevett Rd.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, gera mokestis.

P. GOLDMAN 
3641 Douglas Blvd. 
Tel. Lawndale 0321

REIKIADARBININKU
VYRŲ

10 VYRŲ DARBININKŲ, 
kurie nori dirbti, tinginiai vy
rai tegul neatsišaukia, deputies 
prie 1

ORDER OF OWLS

Room 210, 
60 W. Washington St.

REIKIA gerai patyrusio bar
beno. " Darbas nuolat.

Atsišaukite
Kampas Spaulding ir 

North Avė.

REIKALINGAS vaikinas j 
kavinę; geistina, kad žinotų val
gių gaminimą; kad suprastų 
apie lunch ruimio biznį.

Kreipkitės
524 W. 37 St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI bučernė it gro- 

sernė, 2 krautuvės, parduosiu abi
dvi arba vienų, gera vieta, parduo
siu labai pigiai, nes turiu parduo
ti tuojau, arba mainysiu į mažų 
namų. Atsišaukite.

5756-58 So. Robey St.

Brighton Parko Sargeliai

BRIGHTON PARK. — Draugijos 
ir Kliubai malonėkite nerengti pasi
linksminimo vakarų spalio 18 d., nes 
ta dienų Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius stato scenoje labai gražų 
veikalą “Karalaitė Tikroji Teisybė”, 
McKinley Park svet., 39 St. ir West- 
ern Avė.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius.

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
tatrie neturite elektros šviesos : 
pasiskubinkite paduoti orderius, 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCFEWICZ, „ 
(Licensed Contractor)

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

Catrie neturite elektras šviesos name, 
, nes

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris, darbas ant visada, atsi- 
sišaukit tuojaus.

Tel, Canal 5821
i 1840 So. Halsted St.

RAKANDAI
5109

• PARDAVIMUI restauranas, 
didelis bargenas iš priežasties 
ligos.

Kreipkitės Kampas 24 St. 
ir So. Hoyne Avenue

,u^ i - --f r - •*-—---------------- r

BARBERIŲ kolegija pardavi
mui, gera ptoga padaryti nuo 
$80 iki $100 pelno, pardavimo 
priežastis liga.

36 N. Halsted Si.

PARDAVIMUI moterų bar- 
bernė ir beauty parlor, gera vie
ta ir geras uždarbis.

Atsišaukite
216 S. Halsted St.
GROJIKUS PIANAS

Turiu parduoti vertes $800 grojlklį 
pianą, su benčium ir 100 muzikos ro- 
lelių už

$110
Turi būt parduotas įiirm spalio 
priežasties apleidimo miesto.

3823 Lincoln Avenue
Klauskite

M r. Roinad’s Piano

11 iš

PARDAVIMUI naujai statoma mu
ro bungalovv; 6 puikus kambariai; ar- 
žuolo vėliausios mados išbaigimas; 
augštas skiepas ir antstogis; reikia 
jrnokšt $2,500; kitus išmokėjimais 
kaip renda. Savininkas prilips lotą 
kaip dalį įmokėjimo.

PARDAVIMUI dviejų augŠtų mu
ro namas; 2 flet&i po 4 didelius kam
barius; išbaigimas pagal naujos ma
dos; augštas skiepas ir antstogis; ga
lima tuojau gyventi; reikia įmokėt 
$4,000; kitus ant morgičio išmokėji
mais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 fintai po 6 kambarius; karšto 
vandenio šilumos systema su dviem 
boileriais; kieto medžio išbaigimas pa
gal naujos mados; * narnės statytas 
tik 7 metai atgal su saules parliorais 
ir kitais parankamais; augštas skie
pas su skalbykloms; kaina grietam 
pardavimui tik $12,000; vertas ($16,- 
000).

PARDAVIMUI 4 f lėtų kampinis 
muro namas vienų metų senumo, 4 
fletai po 6 kambarius; kieto medžio 
išbaigimas pagal naujos mados; ren- 
dos. neša j metus $3,600; kaina grei
tam pardavimui tik $32,000; reikia 
pinigais $10,000; kitus rendos išmo
kės. šitas namas randasi netoli lie
tuvių vienuolyno.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
atsilankykite diena ar vakarais (ne
daliomis iki 4) pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av., prie Califomia Av.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY- 
HTfiS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 8281 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3406 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
rla St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3847 S. Union Avė.; Ičdln. 
B. Bakienė, 6769 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

Ajitradienis, $pą)io 7, 1924

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3436 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vaiš
vila, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Čicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Išdirptas biz
nis, arba mainysiu ant namo. Gau
sit bargenų nes turiu du bizniu.

Kreipkitės
3416 Wallace St.

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd Place.

LTCTUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS 
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
rnond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009* S. Union ftv.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 883 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas nwn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avo. Nariais priimamu 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 rr?.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

tuo-
PARSIDUODA 2 kėdžių bar- 

ber shop. Parduosiu pigiai, tik 
UŽ $300.

Atsišaukite
3749 N. Cicero Avė.

Kas Turit Lotą 
Brighton, Parke?

Norėdami parduoti savo lotus,
jau praneškite mum. Jūsų lotai bus 
parduoti greitai. Turime daug viso
kių pirkėjų. Atsišaukite ar rašykite 
pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė.

Atsišaukite
6010 So. Kedzie Avė.-

TepRepublic 6788

ir

DELIKATESEN ir grosernė 
pardavimui, geras cash biznis, 
yra daug stalty; geri įrengimai, 
5 kambariai gyvenimui, renda 
$45.00. 5307 S. Halsted St.

PARDUODU arba mainau farmą 
ant namo. Farma 40 akerių, 37 ake
liai geros žemės ir 3 ak. ganyklų. 
400 vištų, 150 kalakutų, 6 karvės, 2 
arkliai ir visos mašinos reikalingos 
prie farmos. Nauja 7 ruimų stuba 
ir kiti budinkai reikalingi prie far
mos. Kaina $7,000. Raudasi Way- 
land, Mich. dvi mylios nuo miesto.

Atsišaukit
J. STRAZDAS, 

3447 So. Auburn Avė., Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Dcmereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeitis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskaš, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko rvet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimama visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 541h PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 I,o\ve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Snldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. .liiršis. 2612 \V. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowc av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA dviejų pagyveni

mų namas, (i ir 6 kambariai, kam
pinis namas, dar nevisai užbaig
tus, visi įrengimai pirmos klesos. 
Naujai apgyvenama apielinkė. Par
davimo priežastis ,:— reikia pinigų 
4458 S. Sawver Avė. Savininkas 
gyvena 2323 W. ’35th Place.

PARDAVIMUI. Specialis barge
nas, nauja 6 kambarių cottage, IV2 
augšto, galima padaryti du flatu, 
furnace šiluma, tile vana, penai val
gomasis kambarys, cementinis pama
tas, 7 pėdu sklephs. Kaip $6500, 
cash $1000. Agentų nereikia. M. 
Mitchell, 5923 S. Robey St., Tel. 
Diversey 1971.

PARDAVIMUI puikus bun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dcl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te.
Union Avė. Phone Yards 4517

Hrisnaham, 5320

NAMU BARBENAI
6312 So. Western Avė.

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 
SIDĘ. 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.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
i>% palūkanų,1Jtjr ,mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumham Bldg. 

160 N. La Šalie St.
asy.ri-.'g?.------- ■■

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Managar

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš pyto iki 4 po pietų;
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chestėrfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrookc 
Avc., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų Sš. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY- 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm?. 
J. Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal
man Avę.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė. _________________

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm*. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 8424 S. Union Avė ir J. 
GrudienS 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAfiELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. IGth st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencel Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Baląkas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lan
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 38rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonhj globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Geri įkas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno menesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbias prakalbas trečiadienyj, spa
lio 15 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šios prakalbos yra rengiamos kad 
paminėjus 60 metų sukaktuvių nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi- 
kurimo ir abelno darbininkų judėjimo 
kaip Europoj taip ii’ Amerikoj. Kal
bės geriausi kalbėtojai kaip tai Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todelgi visi darbininkai-es nepra
leiskit šių prakalbų atsilankykit ir 
savo draugus atsiveskit. nes retai kur 
esti tokios svarbios prakalbos.

— Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI
PASTABA

Organizacijos norinčios turėti kam
barius dėl laikymo mitingų nedėlio- 
mis, kreipkitės į

UNIVERSITY OF CHICAGO 
SETTLEMENT

4630 Gross Avė.

RENDON krautuvė, geroje 
vietoje, gera bile kokiam bizniui, 
’igi renda, atsišaukite.

5200 So. Hanore St.
1 fl. iš užpakalio

PARDAVIMUI rakandai 7 kambarių, 
parduosiu pigiai, mohair parloro se
tas, console fonografas, grojiklis pi
anas, karpetai, volgomo ir miegamo 
kambario setai, parduosiu sykiu arba 
dalimis.

1307 W. Garfield Boulevard
1 apt.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avc. 

Tel. Prospect 2102.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI naujas namas visai 
baigiamas statyti — gana geroje vie
toje prie šv. Kazimiero Vienuolyno. 
Parduosiu už visai prieinamų kainų.

Atsišaukite
7236 So. Talman Avė. 
Phone Republic 9508

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St,, 
(kamp. 33-čios gatv

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 

18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
SusirhJ’imai laikomi kas mėnuo 
antrą se •padienį 1-mą vai. po pie

stų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos s ve. 
3142 So. Halsted St.

Chicago, III. 
2-ros lubos)

Už $4500 nupirksite krautu
vę, ir 6 kabarių flatą prie 3553 
W. 38 St. $2000 cash, kitus mė
nesiniais išmokėjimais. Klauski
te informacijų. 6314 S. Artesian 
Avė. Tel. Prospect 4243.

PARSIDUODA namas su biz
niu ; lunch ruimis; parduosiu pi
giai, nes turiu greit parduoti; 
priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės
524 W. 37 St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHDOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

. ...... ... ........................... n... ,

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudiene 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Du- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m\: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
tuilo rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai Ir moteris nuo 18 iki 40 met.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
R. Butkus. 840 W. 33rd St.: padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.;.rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
burn Avė.; Nut. Rašt. Lcon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčųnas, 4037 Richir.’ond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčųnas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.
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