
. y i Ti!;!' . .... <į The F(r/f anafireaiest Ltthuantan Dailę t n America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News 

PUBL1SHED BY <Ih» LITHUANIAN NEWS PUBLISHIKG CO„ INC.
1739 South Halrted Street, Chicago, 111 nota

Telephdne Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
k r . _____ u... ii . .. i.n—į--------------------------------------------- Tirt

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., 
under the Act et March 3, 1879.

----------- ■  - - n,-- -  ■        ■■■ .. - 

VOL. XI Kaina 3c.

Patersone policija muša
streikierius

Bolševikai sušaudę 9000 
Gruzijos sukilėlių

Norvegijos darbininkų unijos 
atsimetė nuo Maskvos 

Internacionalo
Patersono policija muša 

streikininkus
šilkoIšvaikius streikuojančių 

darbininkų masinį mitingą, 
puolė juos gatvėj; daug sužei
stu ir areštuotu.* <F

PATERSON, N. J., spalio 7. 
— Viakar vakare streikuojantie
ji šilko fabrikų darbininkai lai
kė susirinkimą. Prakalbos metu 
j salę įsibriovė būrys policijos ir 
jsa'kė susirinkimą uždaryti. 
Streikininkų minia, viso apie 
2000 žmonių, vyrų ir moterų, 
apleido salę ir visa procesija 
traukė miesto rotušės linkui, 
žygiuojant Mark et gatve polici
ja bandė demonstraciją išvaiky
ti ir dėl to kilo muštynės, kurios 
tęsėsi beveik ištisą valandą. 
Daugiau nei dvidešimt darbinin
kų buvo sužeista. Trylika strei- 

. kininkų areštuota.

ir Norvegų unijos nutraukė 
ryšius su komunistais ir pakei
tė savo santykius su Maskva.

Padėjo visuotinas streikas
šią vasarą, kai Norvegijoj 

kilo visuotinas streikas, profe
sinės darbininkų sąjungos bu
vo 
ir 
gų 
vo,

Bolševikai sušaudę 9000 
Gruzijos sukilėlių

Revoliucininkai tečiau nepaliau
ją kovos su sovietų kariuome
ne ir turį pasisekimų.

Chicago, III., Trečiadienis, Spalio-October 8 d., 1924
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Savivaldybių rinkimai LietuvojKatalikų kunigas slapta 
apsivedė - triukšmas

Parapijiečiai, susakę, labai pa
sipiktino, bet kunigui 
kinus dalyką, paliko jį 
liftu kunigauti

HACKENSACK, N. 
lio l. Vietos italų 
kilo didelis sujudimas

J

No. 242

išaiš-
ir to-

spa- 
kolonijoj 

ir ala-

Lenza 
viena 
Rože

jauna 
praeitų 

ši i ubą

ii’ .1 
dar 

mėnesi, 
Ncw Yorko val-
Mamorpneck, ir 
iki šiol nežino-

jųdviejų šliu- 
ir viešai pa-

i aikštę, ku- 
kad 
lai-

lų (mitines kalalikų bažnyčios 
kunigas Antonio Guilo 
yra slapia apr.ivedęs su
savo parapijiete 
Mancini.

Kunigas Lrnza 
žmona apsivedė 
metu gruodžio 
slapta paėmę 
stijos miestely 
apie tai niekas
jo. Tik kai dabar pradėta juos 
įtarti, parapijos pasamdyti de- 
tektivai susekė 
bo dokumentus 
skelbė.

Dalykui išėjus
nigas Lenza dabar sako, 
savo moterystės šliubą jis 
kąs visai moraliu dalyku ir ne
suprantąs, ko čia parapijiečiai 
dėl to triukšmą kelią.

Praeitą sekmadienį kunigas 
Lenza pą pamaldų atsivedė sa
vo žmoną prie altoriaus ir su- 
•irinkusiems bažnyčioj para
pijiečiams pareiškė, kad kata
likų kunigui vesti moterį nė
ra jokios nuodėmės. Jei vienok 
parūpi jonims tatai nepatinka, 
tai jis bevelijąs apleisti para
piją ir išsižadėti kunigystės, 

kad apleisti savo žmoną,

Rinkimuose Kauno Miesto Tary- 
bon Soc iš kiemo k ra tai laimėjo 
8 vietas.

Rugsėjo 19—20 Lietuvoj 
ko savivaldybių rinkiniai, 
na n t, kaip dabartiniai Lietuvos 
vi<šp: Voš klerikalu', fašistinė
mis p i icmončir/’.s stengėsi pa
kreipti linkimus savo pusėn, 
vairiai ; hudalji trukdydami pa

žangiųjų srovių ir partijų agitn- 
‘icii.s

m i jų kalbėtoju:; 
n ii jų litera tu rš i 
jdomu žinoti tų 
mos.

ži

suririnkimus, arešiuoda- 
kanfiskucdą- 
it., bus laimi 

rinkimų pasek-

atėjo Kauno 
po rinkimaisluikrašč ų pirui i 

numeri: i, kur jau randeme kai 
kurių rpie tai žinių. “Lietuvos 
žinios” rugsėjų, 23 dienos leidi
ny paskelbia rinkinių Kauno 
Miesto Tarybon rezultatus, ku
rie parodo, kad partiniu atžvil
giu daugiausia vietų laimėjo 
socialdemokratai.
KAUNO MIESTO TARYBOM 

IŠRINKTA:
Lietuvos Socialdemokratų 

partijos
(Ėjo sąrašu No. 1, gavo viso

3614 balsų) išrinkta:
1. Ivanauskas Erazmas, šalt

kalvis.
2. Kairys Steponas, inžinie

rius.
Juozas, darl>i-

NEW- TORKAJS, spalio 7. — 
Generaiis Kaukazo Respublikų 
Federacijos diplomatinis atsto
vas Vasily ’> D. Dumbadze gavo 
Gruzijos legacijos Paryžiuj pra
nešimą, kad revoliucinės jėgos, 
sukilusios prieš bolševikų rėži
mą Gruzijoj, dabar jau vedan
čios sėkmingą ofensivą prieš 
rusus.

Pranešimai iš Kusų-Gruzinų 
pasienio, pasak Dumbadže’s gau
tų kalblegramų, rodo, kad kova 
priėmė reguliario karo pobūdį. 
Rusai tęsia toliau masines re- 
voliucininkų ir jų simpatizuoto- 
jų ekzekucijas. Pasak pranešimų 
iki šiol bolševikai sušaudę 
giau nei 9000 žmonių.

dau-

Norvegijos sąjungos at
simetė nuo Kominterno

Profesinių darbininkų sąjungų 
suvažiavimas nutarė dėtis 
prie Amsterdamo Internacio
nalo

KRISTIANIJA, Norvegija, sp. 
7. Komunistų partija Norve
gijoj baigia visai susmukti. 
Norvegų profesinės darbinin
kų sąjungos, kurios iki nese-’ 
nai sudarė tvirčiausią pamatą 
komunistų operacijoms, dabar 
atsuko jiems nugarą. Norvegų 
profesinės sąjungos buvo vie
nintelė Skandinavijos darbinin
kų organizacija priklausiusi 
Maskvos internacionalui, nes

ateinantį lapkričio 
Norvegijoj įvyks vi- 
rinkimai, komunistai 

su pra
šu laikytas 

pa
iki po

priverstos prašyti Danijos 
Švedijos darbininkų sąjun- 
pagalbos. Pagalbos jos ga- 
bet kartu gavo ir įspėjimą 
įspėjimą, kad jų veikimo

būdas, kurį joms Maskva dik
tuoja, yra darbininkams kenks
mingas.

Suvažiavimas Kristianijoj
Vakar Kristiamijoj prasidėjo 

profesinių darbininkų sąjungų 
tarybos suvažiavimas. Suvažia
vime tapo įneštas sumanymas- 
kad profesines sąjungos nu
trauktų ryšius su Maskvos in
ternacionalu ir grįstų atgal j 
A m f terdamo i n te rna c i ona lą.

Komunistų vadai, kuriuos 
įtaria, kad jie yra Maskvos ap
mokami agentai, visomis savo 
jėgomis priešines tokiam įne
šimui, bet kovą prakišo: įne
šimas buvo priimtas 55 balsais 
prieš vos 25 priešingus balsus.

Kadangi 
mėnesį 
suotini
kreipėsi vyriausyben 
šymu, kad butų 
nuosprendis jų vadams, 
smerktiems kalėjiman, 
rinkimų, kadangi kitaip jie rin
kimų kampanijoj pasiliksią 
vadų.

Dlnamitininkų pasikėsymai
Vvriausybė buvo sutikus 

prašymą išklausyti, bet štai 
per pastarąsias dvi savaili bu
vo padaryta du pasikėsymai: 
vienas — dinamitu išsprogdin
ti Kristianijos priemiesty Ake- 
re vyriausiąją vandens įstaigą, 
dėl ko, jei tai butų pavykę, 
30,000 žmonių butų pasilikę be 
vandens. Antras — bandyta di
namitu išsprogdinti centralinis 
kriminalinis teismas ir vyriau1 
siojo prokuroro rūmai. Laimei, 
pasikėsinimas

Komunistu
Komunistų 1 

savaitę turėjo 
savo bausmių 
ir dabar policija jų ieško.

Ta simpatija, kurios iki ne
senai darbininkai turėjo komu
nistams, dabar baigia visai 
nykti, kadangi jie galų gale įsi
tikino, joge i savo taktika ko
munistai tik žalos daro darbi
ninkų judėjimui.

nepavyko.
vadai

tie

jy

pabėgo
kurie šią 
kalėj iman

vadai,
i eiti

sėdėti, pabėgo,

OKUPANTAI SUGRĄŽINSIĄ
VOKIETIJAI GELEŽINIO^ 

LIŪS SPALIO 19

BERLINAS, spalio 7.— Pra
nešama, kad Francuzų-Belgų 
geležinkeliu komisija sugrąžin- 

Švedų ir Danų unijos tvirtai sianti ‘Vokietijai geležinkelius 
laikėsi Antrojo arba Amster- okupuotoje teritorijoj šio spa- 
damo internacionalo. Dabar gi lio mėn. 19 dieną.

ne kad apleista savo žmoną, 
kurią esąs teisėtai vedęs.

Pamaldoms pasibaigus para
pijiečiai padarė mitingą daly
kui apsvarstyti ir išspręsti. Su
sirinkusieji pasidalino j dvi 
dali: viena dalis, mažesnė, bu
vo priešinga kunigo apsivedi- 
mui, antra, didesnioji dalis, pa
laikė kunigo pusę ir dėl jo 
apsivedimo nematė nieko 
smerktino.

Ginčams einant, tie, kur pri
tarė kunigui, pasikvietė jį pa
tį ateiti j susirinkimą ir fak
tais įtikinti parapijiečius, kad 
padarytas jo žingsnis nėra ap- 
silenkįmas * su Kristaus moks
lu, kad nėra nuodėmė. Kuni
gas, remdamasis šventuoju Raš
tu, parodė, kad apaštalai taip
jau buvo vedę, pagaliau jis 
rodė ir į popiežių ediktus, 
rie leidžia rusinu ir armėnų 
talikų kunigams vesti.

“Jeigu — sakė kunigas Len- 
za — leista vienos ar kitos ku
rios tautos katalikų kunigams 
vesti, tai turi būt leista ir visų 
kitų tautų kunigams.”

Akivaizdoj tokių neužginči
jamų faktų ir įrodymų parapi
jiečiai pripažino, kad kunigo 
Lenzos apisivedimas yra tieso- 
tas, kad tuo jis nieko nedora 
nepapildo, ir didele balsų 
didžiuma nutarė palikti jį ir 
toliau eiti Šv. Antano parapi
jos kunigo pareigas.

['Rymo-katalikų kunigams 
vesti užgynė tik popiežius Grie- 
gorius Septintasis, dvyliktame 
šimtmety; bet ir po to uždrau
dimo kunigai dar ilgai, iki še
šiolikto šimtmečio, vesdavo ir 
gyvendavo su savo šeimyno
mis. Galutinai katalikų kuni
gams buvo uždrausta vesti 1563 
matais.]

ninkas.
4. Bielinis Ęipras, žurnalis 

tas (Seimo atstovas).
5. Šulaitis Aleksas, 

darbininkas.
6. Epšteinas Lazaris, 

jas.
7. Tamcšitinas' Jurgis, 

darbininkas.,
8. Smelstorius Jonas, paštinin

kas.
Kauno centralinės amatinin

kų sąjungos (Nr. 2; 544 balsų): 
1. Mtjridelbrautas Mord ti
ekas, dekoratorius.

gelžk.

gydyto-

maluno

ORR

Namų savininkų kuopos (Nr. 
3; 2231 balsų): 1. Cliodas
Leiba, pirklys. 2. Kocinas Izido
rius, gydytojas. 3. Digrys Sta
sys, ekonomistas. 4. šachnaus- 
kas šaja, namų sav. 5. Gomdli- 
ckis Aleks., tarnautojas.

Rusų ir baltgudžių gyventojų 
(Nr. 4; 424 balsų): 1. Sokplo- 
va« Anatolijus juristas,

Bopartivių savivaldybininkų 
(Nr. 5; 195 balsų): —negavo.

Bendras Viliam palės Slabados 
žydų (Nr. 6; 492 balsų): 1. Jo- 
ffe Noacli-Beras, inžinierius.

Kauno darbininkų ir biednuo- 
t menės (Darbo Federacijos No. 
7; 1072 halsų): I. Grybas Juo
zas, M. Valei. tarnautojas. 2. 
Bedarfas Stasys, šaltkalvis.

Lietuvių Katalikų kuopos (Nr. 
8; 2019 balsų): 1. Januševi- 
čius Povilas, kunigas. 2. Stakelė 
.Pranas, Miesto Tarybos narys. 
3. Garalevičitis Jenas, namų sa
vininkas. 4. Šatas Petras, Mies
to Tarybos narys; technikas. 5. 
Dogelis Paulius, kunigas.

Katalikų Blaivybės (Nr. 9; 
731 balsų): 1. Gvildys Juozas, 
mokytojas. 2. Baniulis Ant., far
maceutas.

Kauno miesto lietuvių butu 
samdytojų (Nr. 10; 804 b.): 1. 
Butkys Česlovas, Juristas. 2. 
Smalstys Napoleonas, Spąustuv- 
ninkas, Butų Samdytojų Sąjun
gos pirmininkas.

Kauno miesto žydų butų sam
dytojų (Nr. 11; 2397 b.). 1. 
Kormanas Bęnj., advokatas. 2. 
Rufas Jok., dantų gydytojas. 3. 
Varšavskis I^eib, pirklys. 4. Fi
na Juozas, pirklys. 5. Gurvičius 
Leiba, krautuvninkas.

“Vienybė” (Nr. 12; 218 b.): 
1. Merkys Antanas — teisinink.

Kauno smulkiųjų pirklių bei 
butų samdytojų (Nr. 13; 672 
balsų): 1. Levinšteinas L., advo
katas. 2. Kovenskis Kopeiis, pir
klys.

(Tąsa ant 2-ro pusl/-

Svarbus Masinis Chicagos 
Lietuvių Milingas

Rytoj, Spaliy 9,7:30 vai. vakare įvyks didelis 
Vilniaus Dienos Mitingas

ŠV. JURGIO SVET-, W. 32 PL ir AUBURN AVĖ.
. apsvarstyti Okupuotos Lietuvos reikalus ir užpro-. 
testuoti prieš pavergimą ir žiaurų persekiojimą 
Vilniaus gyventojų, kurie daugumoje nėra lenkai ir 
nenori būti valdomi Varšuvos imperialistų.

Mass Mitinge kalbės žymus lietuvių veikėjai, 
atstovaujantys visoms politinėms sriovėms, pareikš- 
dami tuo budu savo solidarumą bendram tautos dar
be: P. Grigaitis, J. J. Eiias, P. Insoda, lenkų ištrem
tas iš Vilniaus, Dr. A. Zimontas ir kiti.

Dalyvaus taipogi ir buvęs Illinois vice-guberna- 
torius p. O’Hara ir kiti amerikonai. Baltgudžiai, 
ukrainiečiai' ir žydai atsiunčia savo delegacijas ir 
kalbėtojus.

Beto bus muzikos ir dainų programa.
Visi Chicagos lietuviai ir jų organizacijos yra 

kviečiami atsilankyti į šį svarbų Mass Mitingą ir 
prisidėti prie iškovojimo Vilnijai laisvės.

VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS.
, - -w,,  /

Francija veikiai pripažin- 
sianti sovietu Rusiją

......  y 4
PARYŽIUS, spalio 6. Ko

misija, kurią premjeras ilcrriot 
buvo paskyręs išnagrinėti Ru
sijos pripažinimo klausimą, nu
tarė, kad valdžia turėtų tuo
jau pripažinti sovietų valdžią 
de jure.

Manoma, kad toks pripažini
mas sovietų Rusijai bus su
teiktas ne vėliau kaip spalio 20 
dieną.

Nelaimė jūrėse
Japonų garlaiviui paskendus lai

ke audros, 1.4 įgulos žmonių 
prigėrė. \ *

TOKIO, Japonija, spalio 7. — 
Laike didelės audros vakar Sa
chalino pakraščiuose paskendo, 
susikūlęs į povandenines uolas, 
Japonijos garlaivis Tojokava 
Maru. Iš dvidešimt trijų įgulos 
žinomių tik devyni buvo išgelbė
ti; visi kiti prigėrė.

nu
ku
ko-

226 HONDURASO MAIŠTI
NINKAI KRITO MŪŠY

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
spalio 7. — Ties* San Isidoro 
įvyko valdžios kariuomenės 
mušis su sukilėliais, kuriame^ 
valdžios pranešimu, nukauta 
226 sukilėliai.

Oficiali® oro pranašavimas 
šiai dienai toks:

Chicago ir apielinkė. — Ne
pastovus 
lietaus;
atmaina;
jas.
. Vakar
siekė 580 F.

Šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 5:34 vai.

Darbo Partija atsisakė 
priimti komunistus

Taipjau nutarė nebeleisti komu
nistams kandidatuoti 
Partijos tikietu.

Darbo

oras; galima laukti 
nedidele temperatūros 
vidutinis pietryčių vė-

temperatūra vidutinei

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 7 (L, užsienio pi

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

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

LONDONAS, spalio 7. — Me
tinė Darbo Partijos konferenci
ja, kuri dabar čia laikoma, mil
žiniška balsų didžiuma apmetė 
Komunistų Partijos aplikaciją 
priimti ją į Darbo Partiją.

Be to konferencija taipjau di
dele balsų didžiuma nutarė ne
beleisti nė jokiam komunistų 
partijos nariui statyti savo kan
didatūrą į parlamentą, ar j bet 
kurią vietos administracijos įs
taigą, Darbo Partijos tikietu.

.... $4.46 

.... $4.88 

.. $17.50 

.... $4.38 

.... $5.28 
. $14.37 
. $38.88 
.... $2.52
.. $26.62 
.. $19.16

Pilietinis karas Kinuose
Fukieno generolas paėmė Sun- 

kiango miestą; Čekiango ka
riuomenė traukiasi..

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 35 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50 
02.75

ŠANCHAJUS, Kinai, Spalio 
7. — Fukieno kairinis guberna
torius gen. Sun Čuan Fang paė
mė Sunkiango miestą, 22 mylios 
nuo šanghajaus. čekiango ka
riuomenė traukias į Singohua- 
ną. Manoma, kad tatai privers 
šanghajų ginančias čekiango jė
gas iš Huangtu-Liuho fronto

Bombarduoja šanhaikuaną.
TIENTSIN, spalio 7. — Man- 

džurijos kariuomenės aeroplanai 
anksti šį rytą bombardavo Šan
haikuaną, kuris dabar yra Peki
no valdžios jėgų rankose.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 

-i 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 CENTŲ
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, 111.
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Savivaldybių rinkimai
Lietuvoj

f(Seka nuo I pusi.)
ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Telefonai

uose

mas

BORDENO LIETUVIŲ DAKTARAI
ISD1RBYSTESE

Tel. Dearborn 9057

IJthuanian

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duoną- 
Sįltfaineš 
Žuvys

Vardas
Adresas/.

Jei norit sužinot kaip virt su Kordono Išgaruo- 
dintu Pienu, pasiuskit mums kuponą, paženk
linant kokias pamokas norit, ir mes prisiųstai 
dovanai.

DR. SERNER. 0. D.
Lietuvis' Specialistas

Telephone Yards 0994
DR. MAURICĖ KAHN

3410 So. Halsted St.
9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

A. t. DAMOMIS, M. D;
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kcnwood 5107 .... Namų Tėl.: Hyde Bark 3395

kur Bordeno Evaporated Pienas priruošiamas, 
geriausia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias 
peržiūrėjimas yra nuolat vartojami idant už
tikrinus absoliutiška tyruma.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
satarčių telef onuokit Prospect 0610

Jokia kita kompanija neprisilaiko nusistatymų laiko
mų Bordeno Kompanijos daryme Bordeno Išgaruodin- 
to Pieno. Todėl kuomet perkat pienų, persitikrinkit, 
kad perkab Bordeno, ne kokį kitą. Del vartojimo na
muose, duoda geriausias pasekmes. Yra taip reikalin
gas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiek
vienas groserninkas visur pardavinėja jį kasdien.

HELEN BELMEN JBRRY 
Lietuve Advokatė 

4454 So. We steni Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais. 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.
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KtPpNAsV’
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Mėsos ' r'-}
Pyragai > Dr. A. K. Rutkauskas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Węstern Avė
Tel . Lafayette 4146

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG NBW YORK

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

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 Ganai 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pulim-an 6377

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas -
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

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

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
frėdoj ir Petnyčioj nuo 9 r. įki 6 v. 
V ėda,: Visokias bylas1 visuose teis
muose. Egzaminuoją Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiČiaus 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chieago
Tel. Yords 4681

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

iki 2 vai. po pietų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17' metai 

Ofisas
4729 So. Ashland'AVeM. 2 libos i 

. Chieago, Illinohi'
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

t . •-
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektroj prietaisus.

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

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

f Dienomis: Carai 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Rašo Isabelle Kay
Lietuvė šaimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei 
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips 

, niai kurie Bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 Sq. Morgan St., Chieago.
Telephone

Ęoulevard 2160 
Valandos.

\ Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

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.

Tel. Blvd. S13b 
l M. Woitkewic» 
' BANIS 

AKUŠERKA 
Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote- 
ft'ims prie gimdy- 
mo kiekviename 
latsitikime. Tei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rim® ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

. ,A. E. STASULANI !į
ADVOKATAS j

( 77 ,W. Washihgton St. Room 911 I
Td. Central‘6200 * I

.Cicero Utaiminko vakare , . I 
1314S. Cicero A v, T.Cicero 5936 I 

. Ant Bridg^porto Seredoj nuo I 
’ -6^8. v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.; I 
| 3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737- I

šaukštukas acto paskutiniam van
denyj neduos juodoms pančiakoms 
nustoti sUvo spalvos.

1. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77\W. Waehington St. 

Cor. VVashington & Clark

Vakarais ir nedėlios rytą 
ofise “Naujienų” name: 

« 1739 8(1. "Halsted Str.
Telef. Rooąevelt 8500

,--- T—
Panedėlio vakare: • 

4601 S’o. Marshfieid Avė

UNSWE£T£N£C> 

^APORATE®
MilK

‘ADVOKATAS
l-iii S. La Šalie SU Room 2001
f ei. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

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

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

pamirkyta muriatic acte, arba su už- 
acto butelio, ir nušluostyk 

tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ver
giančiam. vandenyje. Pakartok. Ne- 
’duok actui deginti oda. Tas gal pa
liks plėtmą, bet nebus toks aiškus 
kaip juodylo plėtmas.

Nuvalymui karklinių rakandų nu
trink su šepečiu, naudojant druską 
vietoj muilo. Nuplauk po.to švariai.

Bliudų mazgojimas skarulis rei
kia virinti kasdien. Bet jeigu tas 
nedaroma tai reikia bent palaikyt 
virintam vandenyj per penkias minu-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Jei. Boulęvąrd 1310 

Valahdąs: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, > išskyrus kėtvergą. 

Nedėliomis nuo .9 iki 12 ryto.
..Oda atlieka reguliares funkcijas, 

taip kaip širdis, plaučiai, kt. Oda iš
meta (tusyk tiek nereikalingos • me- 
degoš negu plaučiai. Todėl reikalin
ga užlaikyti odos, skylute^ atviras, 
l'jųkamaš maudymąsi užlaikys’žmo^ 
gų gėriaiišioj sveikatoj. 'Maudymosi 
laikai netari būti ilgesnis 20 mįnu- 
tų. Geras muilas reikia naudoti, to- 
kis ’kaip* kastilio prbą glįcęrinp. Jei 
jufsų oda yra labai jautri ir trūksta, 
pusė syąi’p krakmolo dadėta į van
deni apmažiąs trukumą. Jeigu labai 
prakaituoji dudėk pusę puoduko am- 
monijos į vandeni. Nereikią, maudy
tis iki nepraeis dvi valandos po val
gymo. Reikia naudot šepetį vietoj 
spondžio, nes jis atidaro odos skyles.

Ypatiška Sveikata ,
Peršalimai niekad nereikia užleis- 

sti, nes nors maži gali pavirst į dide
lius nesmagumus. šaltis paeina 
nuo paviršutinio nušalimo nuo oro 
traukulio, sušlapimo kojų, kt. Perša
limai yra pavojingi. Išgydymui šal
čio, išsimaudyk karštame vandenyje 
pirm eisiant gulti ir išgerk ką karšto 
dėl prakaitavimo, po ko reikia gerai 
išmiegoti 12 valandų, ir šaltis pereis 
j galvą. Geriausias šiltas gėrimas 
yra lemonadas arba karštas pienas. 
Jei bijai karštai maudytis, tik pa
merk kojas karštame vandenyje iš- 
tarpinus du šaukštu muštardos, su
maišytos pirma šaltame vandenyje. 
Reikia užsikloti šiltai Manketais ir 
jei galima padėti karšto vandenio bu
telius prie kojįj.

Turėk švarias/ sveikas akis
Jeigu kenti galvos škaudėjim-ą, 

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.

809 W. 351h SI., Chieago 
Tel. Bffjievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaits Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.

^NeHėlibj nuos2:80;',iki 4:30 po piet;r* y ' p-1
Biuras 4204 Archer Avė.

Kampas Albany Avė.
V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:30 

Telefonas Lafayette 3878-7716

, Dr. J, W. Beaudette

HERZMAIh“

■iiiiiiiiiiiiiiiiin
a Buk Visada Jaunas ir 

Sveikas. • $
. Sužinok Gyvenimo Slaptybę.

Įsigyk musų aiškius, mokį^us pa
tarimus: Kaip Užsilaikyti' Jaunu ir 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių do
lerių vertės sekretas, naudingas vi
siems: sveikiems, ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
dęl informacijų.

M. 1). RAMS'ON,
Bok 571, Los Angeles, Calif.

iiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiN

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«da bylas Tiauoaa Teismuos, Kjuail- 
nuoji Abstraktus, Padaro pirkimo t» 
pardavimo Dokumentus ir (raliojimm.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 32»i 

Vakarais: 2151 ,West 22 Street 
Tehfonas Canal IM7.

nes Boiden’s yra grynas kontrių pie
nas su palikta jame smetona. Prašy
kite groserninko Borden*s neimk kito

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMB1NG AND 
HEATINfc SUPPLY CO.

490 Milwatikee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Ffayrr/arket 1018. IIaymaT,k*it 4251

JU8^ | 

i Salite Būti Išgydytas.
Ar sergate? Mes jums pagclbč- 
siiųę. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar gęri yra jūsų inkstai — 

’— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio ? 
Ai’ kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau- 

idėjimą? Ar turite didolLpersi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 

'turite hemoroiduą ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimų ir 
mažai sveriate ? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašai inkit nervingumą —• apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. , Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas 
1112-1114 Milwaukee Av. 

Tel. Hayihiarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Ęanko

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

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

jo, odos ir šlapumo ligų.

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

Optomotrist
Tel. Bpulevard 6487 
^49 Bp- Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2

1801 Blue Islnnd Avė.
Phone RoOscvelt 2025

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

ANT NAUDOS. €

K. JURGELIONIS 
Advokatas

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesi gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy- 

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

RODYKLE 
Virinio Receptai j

( Uždaras valgiams yra visokį skan-|kumšalu 
'žoliai ir škanskoniai; kaip tai, žievės 
aiogos, žiedai, šaknįs ar sėklos, ityuš- 
tarda yra vienas iŠ seniausia žinomi} 
uždarų. Ji daroma iš trijų skirtin
gų rūšių, juodos ar rudos, baltos ir 
Brassica Juncea. Puikiausia muštar- 
da pasaulyje auga Fen distrikte An
glijoj. Muštarda tuvi pažymėtiną 
virškinimo veikmę^ Ji sukelia.apeti
tą valgomam daiktui. Bandykit ja 
su daugeliu gerų valgių. Jęi mėgstat 
tikrai gerą uždarą, sekantis yra ge
riausias ką žinoma.

RUSIŠKAS UŽDARAS
l šaukštas prirengtos muštardos 
šaukštai tomatų katsupo ' y.
I kietai virtas kiaušinis, kąpo|a^''; 
’a šaukštuko acto, biskiiį''papivkos
1 šaukštas kapotų žalių ir raudonų 

pipirų
2 šaukštai alyvų aliejaus • .
Sumaišyk aliejų, ectą, kątsupą ir 

muštardą pijhai. Paskui maišyk pa
lengva šakute sudedant; pipirus, pas
kiausia kapota kiaušinį, Duok ant 
trapių žalių salotų lapui,

• .Virtuvės
Padarymui formukese* jelly, gaukit 

puskvortę jelly kaip paprastai paga
mintą ir lai nusistovi: paskui patau- 
kuokit blešinukę arba ^nolinę formą 
su biskeliu sviesto ir palikit į ją jelly; 
lai pastovi per naktj it* ji išeis gra
žioj formoj.

Pyragai turi būti šalti kada apden
gi juos cukrum. Geriausia būna vie
ną dieną iškepus pyragus kitą dieną 
apdenginėti cukrine koše.

Padėk pieno bonkas kur pienius ga- 
ėtų jas kasdien gauti. Neduok su
sirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai iš
kepus inkišk į vidurį peilį. Jei pei
lis bus sausas ištraukus, kiaušinienė 
yra gatava išimti.

Mažas minkštas papesalas palei 
sinką sutaupys nuovargį ir virėjos 
energiją sutaupys. Prosijant pasidėk 
tą patį patiesalą prie lentos ir turėsi 
lengvesnį dfi’bą prosijant.

Naminiai Pasigelbčjiniai
Nuėmirtiui juodylo plėtmų nuo če- 

verykų, sušlapyk tą vietą verdančiu 
vandeniu, paskui patepk plunksna

Mrs. MMEVIGZ - VRJIKOE AKUŠERKA
3101 So. I.lHlste<l; St., įtampau' 31 «»t.

Tel. Yard. 1110

rijos kolegiją;
ilgai praktika- 
rusi Pennsyl-
'" " ■1 11 ■" ■ I/
bučiuose. Sąži- 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. \

Už dyką pata- 
rimąs, 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 vai. vakare.

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS
Kuomet vartojate pieną padarymui 

pudingo, pajų, sosų, arba sriubos, 
vartok it Borden’s Evaporated Dieną,

Daktaras dėl vyrui 
Praktikuoja 25 me- 

JI ____ I tus — tai yra ge-
riausias darodymas, 

AmB kad turiu, pasiseki- 
ir kad galima 

jy pasitikėti. ,Ar ne 
1:1'i17 į '

U. MARTIN 
L w. Madison St.,

Chieago, III.
S'uteikiamė Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. SVaaarmano ban- 
juaų kraują. „ aa .aaikroakoplnia egzasni. 

navimaa Jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas nuo liitos/Ar'nei'-'Pel-Hitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos iigSiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydyme 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visue 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak‘ 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ii 
vėliausius ir geriausius budus i 
senėjusių negalių. Stok prie bur 
ganėdintų pači,............................
mano gydymo 
jau dcl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RA Y EGZAMINACIJA 311
Nelauk lig paskutinių dienų, kač 

dėl perdaug svieto mano ofiso nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tel 
Kingas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė.* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po t 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte nj 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicatfo. ni.

X

Naujakurių ir kultūrininkų 
(Nr. 14; 122 b.): — negavo.

Šio n inkų Socialistų partijoj 
(Jerei-Cijon (HitachdUt) (N<r. 
15; 291'b.): 1. Garfunkelis Le
vas, Seimo atstovas, prisiek, ad
vokato padėjėjas.

Bepartinių lenkų, Kauno mie
sto gyventojų (Nr. 16; 2377 b.): 
1. .lančevskis Kazys, juristas. 2. 
Liutykas Bol., inžinierius. 3. 
Burba Mikalojus, inžinierius. 4. 
Levandovskis A., šaltkalvis. 5. 
Staškevičius Vyt., namų sav. 6. 
Davidlavičius Ali, inžinierius.

Suvienytas žydų sąrašas (Nr. 
17; 2693 balsų): 1. Volfas guli
mas, Kauno » Miesto Tarybos 
Pirmininkas. 2. Roginskis Juo
zas, Seimo ir Kauno Miesto Ta
rybos narys. 3. Volockis Kopei., 
mokytojas. 4. Surdutavičius B., 
pirklys. Q. Gcrfinkelis Ruvimas, 
pirklys. 6. šlapoberskis Sam., 
juristas.

L. Ūkininkų sąjungos Kauno 
skyrius (Nr. 18; 513 b.): 1. ši
lingas Stasys, juristas.

Lenkų Darbininkų ‘ Vienybė” 
sąjungos bei butų Samdytojų 
Sąrašas (Nr. 19; 4464 b.): 1. 
Vblkovyckis K., Seimo atst. 2. 
Cichanovičius E., kurpius. 3. Sy- 
runovičius Vit., mokytojas. 4. 
Dovnorovičius K., šaltkalvis. 5. 
Mikuličius Pov., vaistininkas. 6. 
ŠČensas B., raidžių rinkėjas. 7. 
šatynskis A., valdininkas. 8. 
Karpovičius J., prekėj as. 9. Mi- 
kučevskis Liudgirdas, kurpius. 
10. Svėderskis V., darbininkas.

“Darbininkų Sąrašas” (d. f.) 
,(Ni. 20, 126 b.): — negavo.

Darbininkų Sąrašas (bolševi
kų) (Nr. 21; 1575 b.): 1. Šidiš
kis Andrius, juodadarbis. 2. 
Raubiškas Vladas, stalius. 3. 
Klimavičiūte >Elz., darbininke. 
4. Kapelavičius Sam., tepliorius.

Valstiečių liaudininkų gynėjų 
(Nr. 22; 1110 balsų): 1. Grinius 
Kazys, Kauno Miesto gydytojas. 
Seimo atstovas. 2. Kairiunaitis 
L., savivaldybininkas. 3. Betrau
ktais Cez., buhalteris.

Kauno Miesto Savivaldybėje 
Aleksoto reikalams ginti kuopos 
s-šas (Nr. 23; 155 b.) : — nega
vo.

Sionistų socialistų sąrašas 
(Nr. 24; 236 baj.):----- negavo.

Lietuvos vokiečių sąrašas 
(Nr. 25; 1142 b.): 1. Kinderis 
Rud., valdininkas. 2. Kinkas V., 
valdininkas. 3. Beringas Liud., 
mechanikas.

žydų Liaudies “Achdus” par
tijos (Nr. 26; 343 b.): 1, Gure
vičius Męjeris — pirklys.

Viso paduota 30.554 balsai. 
Balsavo 66.2% rinkikų.

Palyginus su buvusios Tary
bos sąstatu daviniai taip atrodo.

Tautybės atžvilgiu. Lietuvių 
buvo 21, dabar 30; lenkų buvo 
16, dabar irgi 16; vokiečių buvo 
3 ir liko 3; rusų buvo 1, dabui 
2; žydų buvo 14 dabar 21.

Partiniu atžvilgiu: Valst. 
liaud. buvo 2, dabar 3; Socialde
mokratų buvo 1, dabar 8; Pa
žangos (Vienybė) lxivo ir liko 
1; darbininkų (bolš.) buvo 7, 
dabar 4; katalikų buvo 3, dabar 
5; darbo fed. buvo 4, dabar 2; 
uk. sąjungos nebuvo, dabar 1; 
blaivybės nebuvo dabar 2.

Sąrašų buvo paduota 17, da
bar 26; tarybos narių skaičius 
buvo 57, dabar 70. \

(t

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati-> 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
.Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo 14.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 VVest 47th St.
Pfaone Boulevard 7589



BRIGHTON PARK BRIGHTON PARK T0WN Of LAKE

BRIGHTON PARKBRIDGEPORTAS BRIDGEPORTAS Geriausi Pianai
DISTRIBUTORIAl

T0WN Of LAKE
Pečiai dėl Apšildymo

ROSELANOAS

pre-

West Side NAUJIENŲ APIELINKE

GARADŽIUS

Rockwell Hardware

Roseland
WEST SIDE

BRIDGEPORTAS

3793 Archer Avė

Tel. Vardu 1546 
> Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

lietuviam mė- 
skru-

Gulbrahseno Fabriko Registruojan- 
čhj Pianų. Parduodame fabriko 
kainomis, be agento komišino, ant 
lengvų išmokėjimų.

LIETUVIŠKAS KOTELIS’ naujai 
{taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

DR. S. DAVITZ 
DENTISTAS 

2001 W. 35tK St., 
kampas 35th St. ir Robey 

Egzaminavimas' Dykai 
Ofisas atdaras nuo 10 ryto iki 9 vak 

Tel. Lafayette 8738

v Gulbranun Trade Mark
Grojikliai pianai su netuvisKais 

roliais ir. žodžiais ant lengvų išmo
kėjimų. Lietuviški rekordai geriau
sių artistų: J. Butėno, M. Petrau
sko, Sodeikos ir kitų. Sieniniai ir 
kišeniniai laikrodžiai ir žiedai, dėl 
vyrų ir merginų. Radio visokio di
dumo.

BRIGHTON MUSIC AND 
JEWELRY STORE

C. J. GURIN, Savininkas 
4216 Archer Avė.

Telephone Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

LIETUVIŠKAS GRABORIUS
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

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

3307 Aubum Avenue, 
Chicago, III.

Dedamas pinigus j lietuvių banicą, 
didysi lietuvių fiansinę galių, ir kaipo 
lietuvys, turi iš to ir tiesioginės nau
dos, ir dali garbės už sukūrimą ga
lingos lietuvių finansinės įstaigos.

Visiems gerai patarnaujantis lietu
vių bankas yra

ANTON J. ŠTUPAY
Vyrų aprėdalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės
Valome ir dažome
4220 ArtheC Avė.

Phonc Lafayette 0271

Liberty Hardware
L. Strojwas, savininkas 

Maleva, stiklas, įrankiai, lovos, 
springsai ir matfasai.

Taisome ir nikeliuojame.
2701 W. 47 St.

Frank’s Shoe Store
Augščiausio gatunko čeverykai dėl 

visos familijos
2439 W. 47th St., 

Chicago, III.

N, GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė 

3223 So. Halsted St.
, CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ 
Savin. PETRAS P AKSTIS

Puikus įtaisymas: garu, lietaus ir 
dideli loviai maudytis.

2448 W. 47th St.
Atidaryta nuo 9 ryto iki 12 nak- 

ties, penktadieniais ir šeštadieniais.

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai

Telephone Canal 6174
J. F. Kadžius 

LIETUVYS’ GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

bams, vesęlįjpms ir krikštynoms.
668 West 18th Street, 

Chicago, Iii.

Filippo Carusillo
LITTLE ITALY ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ
Subatomis bargenai 

Phone McKinley 4251 
3862 Archer Avė.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT •.....
KREDITO

Phone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų 

speciališkumas
CHARLES R. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.

Skrybėles jaunoms 
. merginoms, mote- 
L rims ir vaikams, 
fllabai žemomis kai- 
9 nomis.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų c Irę sės, kauta} ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

3901 Archer Avė.
Vyrų fumishing, čeverykai ir spe 
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

Žmogus ir 
Laikrodis

Phone Lafayette 8617
SKLEIDĖJAI

Lietuviškos ir Amerikoniškos 
Muzikos ir Dainos.

. JONAS DERINGIS 
4414 So. Rockwell St.

Visokių geležinių daiktų: kirvių, 
peilių, pjūklų ir malevos visokios 
spalvos ir visokį kuknios indai. 
Parduodame nupiginta kaina. Pa
statome į visas dalis miesto. •

Phone Lafayette 4689 •

Phone Boulevard 2183
. .....A. R. JUNIEVICZ

__  Laikrodininkas ir 
jrfjgaįĮ&RRlb- Jeweler.

uIZTjl. Deimantai, laikrodė- 
liai, filiubiniai žiedai 

ir; specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Phone Lafayette 3018

Auto Globė Radiator 
Repair

GEO. L. CLEVELAND, 
Savininkas

3738 Archer Ąve.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS

3795 Archer Avė. J 
Tel. Lafayette 6154 

Valandos nuo 10 iki 5:30 utamiiike, 
ketverge ir subatoje, nuo 10 ryto iki 

9 vakare, panedėly, pelėdoj 
ir pėtnyčioj. \

McKINLEY WET WASH LAUDRY 
F. CARUSILLO 

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

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin.

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

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

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

755 IVest 32 Street, 
Chicago, IIL

Nuo $6.99 ir aukščiau. Didelis pasi
rinkimas visokių išdirbisčių ,kokių tik 
kam -reikės. • • ■ - • - • j.

P. BARŠKIS, FURNITURE STORE 
1748-50 W. 47th St.

342 Kensington 
vieton, ant 11421 
Avė. Naujoji vie- 
didesnė ir pato-

Ponas

A UDITORIUM
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi Ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir Šeimyniškų vakarų.

Tel. Pullman 5787 
i SAM RUDNIK Į 

Laikrodininkas i r I 
auksorius. Fono
grafai ir rekordai. I 
Persikraustė iš 3421 
Kensington Avė. 
11421 So. Michigan | 

Avenue.

Amerikos Doleriai Nusiun
čiami Lietuvon 

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

Siųskite pinigus jūsų giminėms į Lietuvą per ;

LIETUVIS 
GRABORIUS
2314 W. 23rd Place 

CHICAGO, ILL.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271-2199

Phone Lafayette 6342

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

LIETUVIAI KONTRAKTORIAI
Suveda dratus dėl namų ir dirbtu

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

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
JUOZAS GUDJONIS 

3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

Visokios mados (laibas atliekamas 
Merginoms, Moterims, vyrams ii 
Vaikams.

Vienatiniai imponuotujm 
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui............... ;'49c.
Grynų baltų žąsų, svarui98c. 
Rankomis supafiytos, svarui $1.79
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORĘ 
3323-35 So. Halsted SU« 

Chicago, III.

Phone Lafayette 8881
Res. Phone EnglevZbod 6479

DR. FRANCIS J. HEENEY 
Optometrist

Akys egzaminuojamos 
Akiniai pritaikomi 

Valandos nuo 10 iki 5, nuo 7 ii 
42p0 Archer Avė.

Sam Rudnik, plačiai žinomas 
reselandiečiams laikrodininkas 
ir auksorius, pastaruoju laiku 
persikėlė iš 
Avė. naujon 
So. Michigan 
ta yra daug 
gesnė kostumeriams 
Rudnik užlaiko kuopilniausį pa
sirinkimą geriausių laikrodėlių 
ir kitokių auksinių ir sidabri
nių daiktų. Taipgi užlaiko gra- 
mafonus ir lietuviškus rekor
dus.

Westėrn Battery 
Station

Auto Accessorięs & Tires 
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės i šią lietuvių jstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKUIŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

IIIIHIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIR
American Restaurant

Geriausias valgis, pigiausia kaina, 
cigarai,' tabakas, cigaretei 
MRS. C. E. GUSTUSON

3904 Archer Avc
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Joseph Rekar
VĖLIAUSIOS MADOS 

CEVERIKAI 
2422 West 47 Street 

CHICAGO, ILL.

Vitak-Elsnic Company 
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku- 
| rioje jus galite gauti 

tfnjl patarnavimą.
“Viskas Muzikoje” 

Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

Chas. K. Vuosaitis
PATYRĘS LIETUVIŲ KRIAUČIUS 

Vyrų ir Moterų Rūbų Siuvėjas.
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Valome, Dažome ir Atnaujiname 
Senus. '

12337 So. Leavitt St., Chicago, 111.
Tel. Roosevelt 8982

Nupirksite Materijolą apart ce
mentinių grindų 

$229
Ne pastatytas

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

per 18 £ėdų. ’
Nupirksite šį dviejų karų garadžių 

Miera 18 pėdų per 18 pėdų už

$897
pastatytas

Douglas Products Co? 
2901-19 Šio. Halsted Street ' 
Visi telefonai Calumet 6704

Krautuvė lietuviškų rekordų, ro 
lių, gaidų. Phonografai: Bmns 
wich-Radiolos, Radio.

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

CHICAGO, ILL.

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS STORE 

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

vienu pirkimu, kurie taip geri, kaip 
auksas.

JNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

K. Kasparaitis
38127 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Budavoju medžio ir muro na

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

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. 22nd Street, 
CHICAGO, ILL. 

iiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Chicago, III.

Trečiadienis, Spąlio 8, 1924
■ ■ ■ ,1,,,,, .Aiigaa į4*
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Ranka ranką mazgoja
Biznio rodyklė.

Kas drįstų tvirtinti, kad ran
ka rankos nemazgoja. Kiekvie
nas, taip žmogus, kaip ir biznis 
nori būti švarus, kad patenkyti 
save ir savo kostumerių .pagei
davimu <».

Lietuviai nori remti savus bi
znierius, kurie remia jų palai
komas kulturings> įstaigas. .Jų 
įstaiga, kultūrinė įstaiga yra 
“blaujienos”. Jas skaito tūks
tančiai darbininkų, kurie yra 
vartotojais ir pirkėjais: maisto, 
rūbų, apavalų ir tp.

Kas sakė, kad Brighton parke 
negalima pavalgyt kai Lietuvos 
sostynėj Kiaune? Tik užeikite į 
Brighton Park Restaurant, 3955 
Archer avė., kurią valdo p-nia 
Jos. Kaulas. Lietuviški kopūstai, 
košeliena ir kiti 
giami valgiai. O piragų 
stų visokių.

Nors ežere užsidarė maudy
nės, bet musų kolonijoj mes tu
rime lietuviškas maudynes. Pas 
p. Pakštį, 2448 W. 47 St., kada 
tik nori, tai viš lyja, netik šaltu, 
liet ir šiltu. Prie tam turi dide
lius lovius dėl maudymosi.

VVilliams and Yanchus, 4140 
Archer Ajve. yra dideli, naujų 
madų ir užganėdinančių Čevery- 
kų specialistai. Tenai bile koją 
atneši, o čeverykai bus pritai
kyti. Nereiks skustis, kad ant 
mano kojos netinka čeverykai.

P-as J. Mautneris, 3793 Ar
cher Avė., sako kad lietuviai yra 
jo geriausi kostumeriai. Pas jį 
galima rasti visokių rūbų 
kių. — Reporteris.

, Frank J. Kral & Son 
KVIETK1NINKAI 

Dastatome į visas dalis miesto 
1903 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Phone Canal 4732.

Yra Kimbail ir yra parduoda
mi tik geresnėse krautuvėse, l, »
už tą pačią kainą visur. 1$ 
Lietuviškų krautuvių yra 
vien tik THE PEOPLES 
FURNITURE CO., Krautu
ves 1922-32 So. Halsted St. ir 
4177-83 Archer Avė. Parduo
da Kimbail pianus, bet nei jo
kia kita lietuviška krautuvė 
Chicagoje. Patartina lietu
viams, kurie nori gero piano, 
kreiptis į

THE PEOPLES 
FURNITURE Co., 

Krautuves.

Williams & Yanchus
4140 Archer Avė.

Didelis išpardavimas garantuotų vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų

Lietuvių Rūbų Dirbtuvė
JOE DICKSHOT, savininkas 

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

ir vaikų visokius rubus.
Darbas garantuotas, kaina prieinama

Žmogus išrado laikrodį ir jį susta
tė taip kad jis eina savo pareigas 
tvarkiai ir rodo žmogui svarbiausi 
gyvenime dalyką —■ dabarties valan- 
rą, minutę ir sekundą.

Laikrodis nesirūpina praeičia, ir 
ateičia. Jo dalykas yra parodyti da
bartinį laiką.

Žmogus turi vien dabartinį laiką. 
Kas buvo tas nesugrįž. Apie tai nė
ra ką rūpintis — nes ateities išank- 
sto nepasieksi. Bet kas yra geras, tą 
daryk dabar. Geras darbas pasiliks 
geru ant viso laiko.

Gerą galime daryti ir sau ir ki
tiems.

Eilėje tokių darbų kurie ir sau ir 
kitiems- visada yra geri, yra pinigų 
taupinimas.

Pinigai taupjnami batikoje dilųjį 
žmogui galimybės pagerinti savo bū
vį. Tie pats pinigai bankinėje apy
vartoje duoda visuomenei galimybės 
kelti abelną gerbūvį.

Padėk savo pinigus šiandien ■— ry
toj bus kiti pinigai, dėsi kitą depozl-

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

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

tarnavimas laikrodėliais.

728 W. Roosevelt Road netoli Halsted 
Chicago, Illinois. \

RESURSŲ $6,000,000.00
Nariai Chicago Clearing House Association 

Įsteigta 1892 m.,
Seniausias Foreign Exchange Departmentas. 
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Apredaly Krautuvė
Mes užląikom vyrų, moterų ir vai
kų aprėdalus geros rųšies ir par 
duodame pigiai. Kiekvienas atsi
lankęs bus užganėdintas.

J. Sandarg’s ir
J. Pikelis Co.

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

S. D. Lachavičius, vieninte
lis West Sidėj lietuvis grabe
lius, pastaruoju laiku užbaigė 
statyti puikų su gerinusiais vė
liausios mados įrengimais, mū
rinį namą savo nuo senai tarp 
lietuvių išdirbtam bizniui. Nau
jajame name yra įrengta pui
ki koplyčia (chapell) dėl pri
vatinių pagrabų, tai yra, atsi
tikimuose kuomet nėra paran
ku kelti laidotuves namuose. 
Naujasai namas randasi 2314 
W. 23rd PI. Telefonai: Canal 
1271 ir 2199.

Su geriausiais “up-to-date” 
įrengimais ir daug metų pa
sekmingu toj biznio srityje 
prityrimu, ponas Lachavičius 
yra pasirengęs lietuviams kuo- 
geriausiai patarnauti.

jMAUTNERs
DRYGOODSSTORE .
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Norvegija buvo vienin
telė šalis, kurioje darbinin
kų unijos buvo “in corpore” 
prisidėjusios prie ‘“raudo
nųjų” (bolševikiškų) unijų 
Internacionalo. Dvejetas 
dienų atgal tečiaus tų unijų 
valdyba beveik dviejų treč
dalių balsų dauguma nutarė 
atsimesti nuo Maskvos ir 
stoti į Amsterdamo unijų 
Internacionalą.

Dabar prie Maskvos bus 
pasilikusios tiktai Rusijos 
“‘unijos” ir menkos unijų at
skalos vakarų Europoje. Bet 
Rusijos profesinės sąjungos 
nėra laisvos darbininkų or
ganizacijos; jos yra val
džios kontroliuojamos. Tuo 
budu “raudonasis” unijų In
ternacionalas, kaipo masi
nių darbininkų organizaci
jų susi vieny mas, faktinai 
paliauja gyvavęs.

stovi], tai socialistai turės kuone 
pusę balsų parlamente ir jiems 
teks paimti valdžių į savo ran
kas.

šiuose rinkimuose labai nu
kentėjo liberalų partija, kuri 
aukščiau® minėtose apygardose 
tik 4 atstovus gavo, kuomet se
najam parlamente ji turėjo 41. 
Nuo liberalų, matyt, atsimetė 
daug žmonių, prisidėjusių prie 
prohibicionistų (tos partijos 
pirma visai nebuvo parlamen
te).

Komunistai pirma turėjo 7 at
stovus, dabar kolkas pravedė 
tiktai 1.

DARBO PARTIJA PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Anglijos Darbo Partijos pil
domasis komitetas išleido mani
festą, kuriame išdėstoma parti
jos nusistatymas linkui komu
nistų. Manifestas sako, kad 
busimajai Darbo Partijos kon
ferencijai bus duota sekantys1 į- 
nešimai:

“1. Kad komunistų partijos 
aplikacija dėl įstojimo į Dar
bo Partiją butų atmesta.

“2. Kad joks komunistų 
partijos narys negali būt Dar
bo Partijos kandidatu į parla
mentą arba į vietines įstai-

B——tmniBi ■■■»■■■     

gas.”
Manifestas pažymi, kad skir-, 

buhjai tarpe Darbo Partijos ir 
komunistų partijos yra pamati
niai. Pirmoji nori pasiekti so
cializmo tvarkos parlamentinės 
demokratijos keliu, o antroji ei
na prie diktatūros per ginkluo
tus sukilimus. t

Darbo Partija tečiaus nedrau
džia atskiriems komunistams 
stoti į Darbo Partiją. Atsaky
damas į priekaištą, kad Darbo 
Partija neteisėtai kištųsi į dar
bininkų organizacijų reikalus, 
jeigu ji atmestų komunisto kan- 
ęidaturą, kurią tos organizaci
jos gali pastatyti, manifestas 
sako:

“Praeityje partija atsisa
kydavo priimti darbo unijų 
kandidatus, kurie būdavo 
prješingi jos principams. Tos 
unijos sutiko su Darbo parti
jos nusistatymu ir paliovė 
statyti tokius kandidatus. 
Partijos centras turi teisę 
žiūrėti, kad jos vardu nesi- 
dangstytų kandidatai, kurie 
aktingai kovoja prieš ją.”
Tai yra, žinoma, visai logiš

ka. Jeigu komunistai nori ata- 
kuot Darbo Partiją, tai jie ne
gali reikalaut, kad partija juos 
remtų.

.Trečiadienis, Spalio 8,. 19'r!4

Apžvalga
Nuo Londono konferenci

jos Europa eina sparčiais 
žingsniais prie susitaikymd. 
Vokietija ne tiktai nesijau
čia esanti pasmerkta pražu^ 
vimui (taip pranašavo na
cionalistai ir komunistai), 
bet laipsniškai atgauna pa
sitikėjimą savim ir norą 
draugiškai sugyventi su sa
vo kaimynais.

Tautų Sąjungos suvažia
vime Genevoje anglų delega
tas, lordas Parmoor, du kar
tu viešai išreiškė pageidavi
mą, kad Vokietija įstotų * į 
Tautų Sąjungą, ir Vokieti
jos valdžia išsiuntinėjo di- 
džiomsiomsioms valstybėms 
notą, išdėstydama sąlygas, 
kuriomis ji sutiktų patapti 
Tautų Sąjungos nariu.

MASKVA IR AMSTERDAMAS
Japonų imigracijos klausimas

Šioje vietoje savo laiku 
buvo rašyta, kokios yra tos 
Vokietijos sąlygos. Dabar 
ateina žinia, kad Francijos 
valdžia, apsvarsčiusi vokie
čių notą, nutarė pritarti jų 
sąlygoms. Premjeras Her- 
riot ne tiktai neturi nieko 
prieš tai, kad Vokietija įsto
tų į Tautų Sąjungą, bet pri
pažįsta, kad ji kartu su ki
toms didžiomsiomsioms val
stybėms turi teisę gauti 
nuolatinę vietą Sąjungos ta
ryboje.' . \ S J j

Iš šito fakto mes matome, 
koks milžiniškas skirtumas 
yra tarpe dabartinės Fran
cijos Valdžios ir tos valdžios, 
kurios priešakyje stovėjo p. 
Poinearė. Kuomet pastara
sis visą laiką galvojo, kaip 
pažeminus ir prispaudus Vo
kietiją, tai Herriot kabine
tas stengiasi atsteigti drau
giškus, santikius su ja.

Visos Rusijos profesinių są
jungų (unijų) taryba liepos 
mėn. 26 d. š. m. parašė laišką 
darbininkų unijų Internaciona
lui, kurio cėntras randasi Am
sterdame, siūlydama padaryti 
konferenciją jsuvienymui Am-' 
sterdamo unijų Internacionalo 
su Maskvos unijų Internaciona
lu.

» Rugsėjo 11 d. tarptautinis 
profesinių sąjungų centras davė 
į tą laišką atsakymą, kuriame 
nurodoma, kad Amsterdamo In
ternacionalas stoja už visų dar
bininkų vienybę, bet unijos, ku
rioms vadovauja Maskva, iki 
šiol arde vienybę. Jeigu jos da
bar iš tiesų nori veikti bendrai 

su Amsterdamo unijų Interna
cionalu, tai turi būt surasta tie 
bendri punktai, kuriais abi pu
sės gali susitaikyti.

Amsterdamo unijų centras 
tc:fel kviečia “raudonųjų” unijų 
Hternacionalą išdėstyti raštu 
savo programo ir taktikos prin
cipus, idant butų galima pažiū
rėti, ar yra dirva tolimesnėms 
abiejų Internacionalų deryboms. 
Po atsakymu pasirašo Amster
damo unijų Internacionalo sek
retorius, J. Oudegeest.

šitas įdomus susirašinėjimai 
rodo, kad jau ir Internacionalo 
klausime komunistai keičia sa
vo frontą. Pirma jie biauriau- 
siu budu šmeiždavo Amsterda
mo unijų .Internacionalą ‘ir 
Stengdavosi atplėšti arba bent 
suskaldyti unijas, priklausan
čias į tą Internacionalą. O dabar 
jau jie nori su juo vienytis.

Bet jeigu komunistai mano, 
kad jie galės Amsterdamo unijų 
Internacionalą (kuriam vado
vauja socialistai) “gręžti iš vi
daus”, tai jie labai klysta. Toks 
jų elgimąsi nebus pakenčiamas.

(Sekta prof. E. R. Pcrkins’u)

ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
LAIMI

Kuomet Francija ir Vo
kietija susidraugaus, tai iš
nyks svarbiausias Europos 
nesutikimų šaltinis. Ažuot 
laikiusios dideles armijas ir 
dariusios “apsigynimo” su
tartis prieš viena kitą, Euro
pos valstybės galės mažinti 
savo apsiginklavimą ir sprę
sti tarpusavinius nesutiki
mus taikiu budu.

Šitokioje atmosferoje ir 
Rusijai nebebus pamato 
šiauštis prieš visą pasaulį ir

Pilnų žinių apie rinkimus į 
Švedijos parlamentą dar iki šiol 
nėra, nors rinkimai įvyko rugsė
jo 21 d. Daliniai rezultatai te
čiaus rodo, kad socialistų parti
ja turės daugumą arba beveik 
daugumą parlamente.

Visa Švedija yra padalinta 
j 28 rinkinių apygardas. Davi
niai iš 18 apygardų rodo, kad 
tapo išrinkta: konservatorių 44, 
žemdirbių 14, liberalų 4, prohi
bicionistų 17, socialdemokratų 
77, komunistų 1. Tuo budu so
cialistų yra 77 ir 1 komunistų, o 
visų buržuazinių partijų atsto
vų 79.

Jeigu ir likusiose apygardose 
bus tokia pat proporcija tarpe 
socialistinių ir buržuazinių at-

Naujuoju imigracijos patvar
kymu japonams yra draudžia
ma į šią šalį įvažiuoti. Nežiū
rint į thi, kad japonai kuogrei- 
čiausia protestavo prieš tą pa
tvarkymą, Amerikos kongresas 
aiškiai pasisakė už aziatų neįsi- 
leidimą. Situacijos neišgelbėjo 
nė prezidento opozicija tam pa
tvarkymui. Ir štai dabar tas ra
sių diskriminacijos klausimas 
pasidairė tiek opus, jog jis atsi
dūrė Tautų Lygoje. Reikia bet
gi neužmiršti, kad šis klausimas 
jau gan nuo senai ekzistuoja ir 
paliečia ne vien tik japonus, ale 
ir kitus azijatus.

Prieš keletą desėtkų metų 
daug kiniečių suvažiavo į Kali
forniją. Darbininkų tąsyk\tru- 
ko. Tiesimui gelžkelių ir vysty
mui industrijos kiniečiai buvo 
pageidaujami. Ir štai begiu še
šių dešimtų metų jų privažiavo 
iki 300,000. Beveik visi tie* imi
grantai buvo vyrai, ir 1877 m. 
suaugusių kiniečių Kalifornijoj 
buvo maž daug tiek, kaip balta
odžių balsuotojų.

Baltaodžiai darbininkai pra
dėjo jausti aziatų kompeticiją. 
1871 m. Los Angeles mieste į- 
vyko rasinės riaušės. Keli kinie
čiai buvo nukauti ir pakarti. 
Deliui® Kearney suorganizavo 
Darbininkų Partiją, kurios vy
riausias tikslas buvo paliuosuoti 
valstiją nuo kiniečių. Jam va
dovaujant 1877 m. birželio men. 
kilo dideles rasinės riaušės. Puo
limai kiniečių nesiliovė per kele
tą metų. . M

1879 m. Kalifornijoje. 161,405 
balsais prieš 638 buvo nubalsuo
ta nebeįsįleisti kiniečių. Jiem- 
damasis tais balsavimais kon
gresą® priėmė bilių, kuris siekė
si kinų imigraciją suvaržyti. Ta
čiau prezidentas Ilayes surado, 
kad bilius prieštarauja Burlin- 
ganie’o sutarčiai ir vetavo jį. 
Sekamais metais z ta sutartis 
kiek pakeistą, ir padarinyje 
188‘J m. kongresas pravedė pir
mą įstatymą, kuriuo kiniečiams 
buvo draudžiama į Ameriką į- 
važiuoti. Nuo to laiko tas įsta
tymas pasiliko galioje ir kiniečių 
skaičius Kalifornijoje nuolat 
pradėjo eiti mažyn.

Galima smerkti rasines riau
šes; galima tvirtinti, jog kinie
čių imigracijos. suvaržymo įsta
tymams buvo priešingas sutar
čiai. Bet viename dalyke vargu 
bau gali būti abejonės: nevar
žomas kiniečių įvažiavimas bu
tų atnešęs daug 
šiai šaliai.

Turint visa tai galvoje, dabar 
eikime prie japonų klausimo.

Iki 1882 m. visai nedaug japo
nų tebuvo įvažiavę į Ameriką. 
Bet pravedus kinų imigracijos 
suvaržymo įstatymus, pigių dar
bininkų ieškotojai pradėjo savo 
akis kreipti į Japoniją. Naujieji 
imigrantai išpradžių buvo var
tojami prie gelžkelių tiesimo, 
bet vėliau vis daugiau ir da\igiau 
jų buvo samdoma ūkių darbams. 
1900 m. cenzu Kalifornijoje bu
vo tik 11,151 japonas. Nuo to 
laiko imigracija žymiai pakilo. 
1910 m. japonų jau 
42,356, o 1920 
siekė 70,196.
kad jų tikras įkaičius Kalifor
nijoje yra kokiu vienu desėtku 
tūkstančių didesnis, negu kad 
paskutinis cenzas rodo. Be to, 
1920 m. gyventojų surašinėji
mas parodė, kad Washingtono 
valstijoj gyvena 17,114 japonų 
o Oregono valstijoj 4,022.

II

randame' 
m. jų skaičius 

Manoma betgi,

Japonų skaičiui bedidčjant, 
pradėjo pasireikšti rasinės ne
apykantos jausmas, kuris prive
dė prie 1906 m. riaušių. Tuo pa
čiu laiku buvo įvestas suvaržy
mas mokyklose. Gaisro ir že
mės drebėjimas, kuris dalinai 
sunaikino San Franciąco, dar la
biau padilgino tą rasinę neapy
kantos jausmą. Japonija visais 
galimais budais šelpė nukentė
jusius, bet tatai nesumažino ja
ponų ^persekiojimą. Bėgiu kelc- 
rių mėnesių žudei kos ii; plėšikai 
terorizavo San Francisco ir Oak- 
landą. Bet iš visko atrodė, kad 
japonai yra labiau puolami iš ne
apykantos neg plėšimo 
Kai kurie darbininkai 
tris savaites baikotavo 
laikomus restoranus.

Spalių 11 d., 1906
Francisco mokyklų taryba išlei
do patvarkymą, kuriuo einant 
aziatų vaikams buvo įsteigtos 
atskiros mokyklos. Japonai arba 
kiniečiai negalėjo lankyti tas 
mokyklas, kur mokėsi baltvei- 
džiai. Įkūrimas atskirų mokyk
lų aziatų vaikams pats savaime 
nebuvo didelės svarbos dalykas. 
Juoba, kad tų vaikų nebuvo 
daug. Bet jautrus japonai bai
siai užsigavo diskriminacija. Ja
ponų valdžia griežtai užprotes- 
tavp prieš, tokį Sau' Francisco 
švietimo tarybos žingsnį. Santy
kiai taip dviejų šalių pablogėjo. 
Ant ga|o, nesusipratimas tapo

vadinamai, 
sutartimi”

(Gentlemen’s Agreement).
Anti-japonų , elementai Kali

fornijoje labiausia norėjo paša-

tikslais, 
ištisas 

'japonų

m. San

pašalintas,, ■ taip

nemalonumų

tinti japonų darbininkus, ir pre
zidentais Roosevelt’as tatai ge
rai suprato. Jis prižadėjo San 
Francisco piliečiams suvaržyti 
japonų imigraciją, jeigu pasta
rieji sutiks atmainyti savo nu
sistatymą sulig mokyklų. Suti
kimas buvo gautas ir Roosevelt’
as padarė su Japonijai “Gentle- 
men’s Agreement”, kuriuo ei
nant japonų valdžia pasižadėjo 
uždrausti įvežimą darbininkų į 
Ameriką.

Nors anti-japonų riaušės pir
miausia pasireiškė San Franci®- 
co’e, bet rasių problema Kalifor
nijoje labiau paliečia kaimą neg 
miestus. Darbininkai, kurie at
važiavo į šią šalį, daugumoje 
buvo žemdirbiai. Jie nevažiavo 
į miestus, kaip kitų tautų imi
grantai kad daro, bet ieškojo 
darbo ūkiuose. Jie dirbo pigiau 
už kitus baltveidžius darbinin
kus ir pasitenkino blogesnėmis 
gyvenimo sąlygomis.

Bet japonai yra ambicijos pil
ni ir nepasitenkina dirbimu ki
tiems. Jie greit pradėjo nuomo
ti žemę, o vėliau ir pirkti ją. Ne
praėjo daug laiko, kaip balto- 
džiai ūkininkai pajuto kompeti- 
ciją ir pradėjo reikalauti, kad 
japonų ateivybė butų suvaržyta.

1913 m. į Kalifornijos legisla- 
turą buvo įneštas bilius, ku
riuo einant negalintys tapti 
Amerikos piliečiais žmonės ne
turėtų teisės įsigyti -žemės. Ja
ponų valdžia pasiuntė protestą į 
NVashingtoną. Prezidentas Wil- 
son’as apeliavo į Kalifornijos le- 
gislaturą, prašydamas sušvelny- 
ti bilių arba visai jį atmesti. Ne
žiūrint į tai, bilius tapo priim
tas. įtet japonai visvien skver
bėsi ant ūkių. Priimtas įstaty
mas pasirodė esąs nesėkmingas. 
Tąsyk 1920 m. referendumu 
666,483 balsais prieš'^22,086 tą- 
po priimtas naujas įstatymas, 
kuris ne tik draudė japonams 
pirktis žemės ale ir nuomoti ją.

1920 m. japonai kontroliavo 
apie 458,000 akrų žemės. Dau
gumoje atvejų jie dirbo žemę 
ant pusės arba už tam tikrą 
algą. Nors japonai tiek jau bu
vo nepageidaujami ūkininkams, 
kaip ir miestų darbininkams, ta
čiau išleisti įstatymai atnešė 
baltodžiams labai abejotiną nau-

III •
Nuo 1907 m. imigracija iš 

.Japonijos pradėta reguliuoti su
lig “Gentlemen’s Agreement”. 
Išpradžių tai buvo sutartis “ant 
žodžio”. Kiek vėliau buvo para
šytas atatinkamas memorandu
mas. Bet tai nebuvo oficialė su
tartis, ir todėl nė vienos nė ki
tos šalies ji nebuvo ratifikuota.

Tąja sutartimi einant, Japo-

nija pasižadėjo išduoti paspor- 
tus tik ne cTarbininkams ir tiems, 
kurie jau seniau buvo gyvenę 
Amerikoje ir ten paliko nuosa
vybę. Praktiškai tokios jau po
li tikos Japonija pasižadėjo lai
kytis link Hawaii ir kitų Ame
rikos teritorijų. Pabaigoje 
1907 m. sutartis buvo papildyta. 
Jąja einant japonų darbininkai 
negalėjo įvažiuoti į Jungtines 
Valstijas iš Kanados, Hawiaii ir 
"Meksikos.

“Gentlemen’s ^Agreement” bu
vo gan sėkmingas. Daugiausia 
imigrantų iš aponijos atvažiavo 
1907 m., 
30,824. 1909 m. tik 
žiavo Nawaii ir 1,596 j Jungti
nes Valstijas. Paskui imigraci
ja kas metai ėmė didėti ir 1919 
m. Amerikon įvažiavo 7,671 ja
ponas. 1923 m. įvažiavo 5,642, 
o išvažiavo 2,844 japonai. Reikia 
pasakyti, kad 1923 m., nežiūrint 
aštrių patvarkymų įvažiavo 4,- 
074 kiniečiai.

Nėra mažiausio įrodymo, kad 
Japonija butą nepildžiusi 
“Gentlemen’s Agreement’o”. Po 
karo Pacifiko pakrantėje vis 
daugiau ir daugiau japonų ėmė 
kibti į prekybą. Atsirado da*ug 
biznio įstaigų, kurioms ir reikė
jo kvalifikuotų darbininkų-ko- 
piersantų. Tie komersantai ir 
pradėjo važiuoti iš Japonijos. 
Račiau nuo 1907 m. žymiai pa
šoko moterų imigrančių skai
čius. Iki tų metų į Jungtines 
Valstijas ir Hawaii buvo įvažia
vę 122,293 vyrų japonų ir tik 
20,363 moterys. Nuo**1909 m. 
iki 1919 m. išvažiavo iš Japonif 
jos tik 33,510 vyrų ir 47,922 
moterį., Apie. 10,000 tų motetų 
buvo “pictųre britas”*mbte*- 
r/s gyvenančios Japonijoje, ku- 
•rios rd^st racijos keliu apsivedė 
su Amerikoje gyvenančiais vy
rais.

Kuomet buvo patirta, jog 
rųšies vedybos Japonijoje 
legalės ,tai Darbo Departamen
tas nusprendė jas pripažinti. 
“Picture brides” skaičius ėmė 
augti. 1919 m. jų įvažiavo 3,189, 
o 1920 m. jau 3,816. Kad sustab
džius tos rųšies imigraciją, ja
ponų valdžia pasižadėjo nuo va
sario 29 d. 1920 m. nebeišduoti 
pasportų “už akių” apsivedu- 
siems. Tas pasižadėjimas še-, 
šiems mėnesiams praslinkus į- 
ėjo į galią. Po to įvažiavimas 
japonų žymiai sumažėjo. Ir jei
gu japonų prieauglis Kaliforni
joje Sparčiai auga, tad tai parei
na nuo to, jog japonų šeimos 
yra ga!n skaitlingos. Priegtam 
reikia žinoti, jog llawaii gimu
sieji japonai skaitoma Ameri
kos piliečiais ir jų negalima neį
sileisti.

(Bus daugiau)

BALSAVIMAMS PRASIDĖJUS

jų skaičius siekė
1,679 įva-

tos
yra

Kaunas’, rugsėjo 19. — Po di
delių triukšmų reitinguose 
šiandie pagalios jau prasidėjo 
balsavimas į Miesto Tarybą. Vi
sų gatvių sienos, ttipros ir stul
pai nulipdyti įvairių-įvairiau- 
siais numeruotais atsišaukimų 
lapeliais bei plakatais. Krikščio
niškosios grupės katalikai, fe- 
derantai ir Ūkininkų Sąjunga be 
atsišaukimų gausingai išlipdč 
didelius spalvuotus paveiksluo
tus plakatus.

Iš atsišaukimų labiau charak
teringi Darbo Federacijos atsi
šaukimai išlipdyti net kelių rū
šių ir jų tekstas užpildytas iš
imtinai socialdemokratų plūdi
mais. Nesuprantama, delko fc- 
derantams tie socialdemokratai 
taip yra baisus.

šiandie, rugsėjo 
balsavimų dieną 
žmonių atšalimas, 
visuose balsavimų

19, pirmąją 
pastebėtinas 
nes šiandie 

rajonuose 
balsavime tedalyvauja tik kokia
ketvirta-penkta dalis Kauno 
miesto ir priemiesčių gyventojų.

— Lietuvos darbininkas.

PAIEŠKOMA

Anupras Pinkas, Jonds Pinkas 
ir Tamošius Sadauskis. Jie pa
tys arba apie juos žinantieji 
prašoma atsiliepti šiuo antrašu: 

Lithuanian Consulate,
’ , 38 Park Row, ;

New Ybrk City, N, Y.
į 
t ■

NEW YORK

Joini S»ri^icf tvfih I
HAMBURG AMERICAN LINE

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais <le luxe 
“Resolute”, “Rcliance” 

“Albert Bailin” 
“Deutschland”

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

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento. J
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MUSŲ MOTERIMS
■■ 1 1 Veda Dora Vilkienė    . ■ ■■

Kį IR KAIP VIRTI
SALDUS BUROKĖLIAI*

lado galima vartoti ■ 
kakao).

Atskirame bliude 
tniaišyk sviestą su 
pridėk gerai išplaktą

4 šaukštus

neteisybę, kad nėra pravartu? 
jam tikėti.

Mandagumo peržengimu yra 
moteriai vadinti vyrą pavarde 
be pagarbos priešdėlio.

CmCMOSi“ 1 
ziNiesi

deficito, 
jeigu nebūtų grąfto. O kad 
graftas ir tai didelis graftas yra 
mokyklose, pąrbdė pernai nagri
nėta niekučiu mokyklų tarybos 
ir kitų vir,širiinkų (nę iš moky
tojų persojialo) byla.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK AP- 

VAIKŠČIOJA 12 ME
TU SUKAKTUVES.

Bukite j, 
kvietkų auginimo. 
000.00. įsteigta 
$96,141.67.

Sriuba verdama su visu kaip 
barščiams; kas nori atmainos, 
gali nė kokių daržovių nedėti, 
bet sriubą išvirinus gerai su mė
sa, piidėti smulkiai supjaustytų 
virintų ar keptų saldžių burokė
lių, pavirinti kolei sriuba pasi
darys gražiai raudona ir gard
žiai saldi, ir duoti stalan. No
rint, galima plridėti rūgščios 
grietinės.

gerai su- 
cukrum ir 

kiaušinį, 
1 puoduką saldaus pieno ir tada 
miltų mišinį su powderiu ir 1.1. 
Gerai išplak, įdėk riešutus. Iš
plak lengvai ir supilk į dvi ge
rai ištaukuotas blėtas. Kepk 
apie tris bertainius ar 1 valan
dą vidutiniai karštame pečiuje.

Senų metų ar liguistos mote
rys privalo turėti geriausią sė
dynę ar vietą kambaryj.

Labai ne vietoje klausinėti 
vaikų ar tarnų apie šeiminiškus
dalykus. /■/

Yra blogu skoniu peikti dova
nos vertę, arba sakyti, kad ji 
neturi tau vertės.

VERŠIENOS KOTLETAI

Paimk veršienos nuo šonkau
lių. Supiaustyk */2 colio storu
mo, apipilk druska ir pipirais, 
apdberk baltos duonos trupi
niais, paskui padažyk į kiaušiu 
nį ir vėl apiberk trupiniais. 
Kepk ant karštų taukų pakol 
abi pusės paras.

HUNGARIŠKAS GULAS

ĮVAIRUS PRIESKONIAI: 
PIKALĖLfi

Supiaustyk 1 peką žalių toma- 
čių. Sudėk į paliavotą puodą ei
lėmis; apiberk kiekvieną eilę su 
druska. Ant lytojnus nusunk 
skystimą ir nuplauk tomates. 
Sukapok 4 žalius arba raudonus 
pipirus, 3 kvortas svogūnų ir 
jeigu nori 1 “califlovver”. Sudėk 
viską 1 paliavotą puodą, apipilk 
užtektinai uksuso, kad apsemtų, 
pridėk rudo cukraus pagal sko
nį. Išdilk vieną pakelį (ųžz10 
centų) arba svaro maišytų 
pipirų (mixed spices) į retą au
deklinį mąišiuką ' Arba į kelis 
mažus maišiukus .ur firidęį: prie 
tomačių. Nereikia 1 įdėti spices 
liuesus be maišelio. Viryk įki 
tjOinatės bus visai minkštos. Iš
imk “spices“ ir sudėk pikalelį į 
sterelizuotas stiklines, 
taip molinius puodukus, 
užrišant viršų. Padėk 
sausą ir tamsią vietą.

arba į 
stipriai 
į šaltą,

PIPIRŲ PRIESKONIS

• 1 svarą liesos jautienos
1 svarą liesos veršienos
1 šaukštą riebalų
l didelį svogūną, supiaustyk į 

šmotukus .' lj C';- . . e , 
.1 šaukštuką paprikos
t puoduką virtų, bet per sietą 

peije«$fų tamatų.
Supiaustyk mėsą į šmotukus, 

apipilk druska,- paprika ir ke
pink ant skatnA^s. Pridėk -to 
matės. Virk valah&j, laiko; pu-
sę valandos prieš ptduosia.it. Suk k,82 SV0!funuS, 24 rau. 
stalan pridėk mažų bulvių. Te- donus ipirus ( } įr 24
gu paskui išlengvo veidą, pako) žalius pipirllS) numetant s6klas 
bulvės bus minkštos. 'šalin. Sumaišyk viską, apipilk

verdančiu vandeniu įDr leisk sto
vėti 3 minutaš. Tada nusunk 

. . .ir vėl apįpilk verdančiu ,vande-
Nusunk ir supiaustyk į ue- nju jejs|. stovėti 5 minutas'. 

kūtes 6 morkvas.. Sudėk į pu o- y-į nu,sun|< jr prį(|ėk 6 puodu- 
dą ir užpilk 2 puoduku_šviežiai | ^us cukraiis> § valgomus

šaukštus druskos, 2 kvortas ge
ro uksuso ir viryk iki bus tiršta. 
Sridok į 
kol dar 
dengk. 
mėsos.

MORKVOS

verdančio vandens, Pridėk šauk-L 
štuką druskos, šaukštuką cuk-|7 
raus ir 4 gvazdikus (cloves). Vi
ryk pusę valandos.

Įdėk 1 didelį šaukštą svieste 
į atskirą puodą ir leisk pastovė
ti ant ugnies iki paras. Tada 
pridėk nusunktas morkvas. Ge
rai sumaišyk, kad morkvos bu
tų visos išsviestuotos. Tada pri
dėk vandens, kuriame morkvos 
virė (jo turėtų būti vienas puo
dukas). Valgyk su mėsa arba be. 
Geras valgis vaikams.

sterelizuotas stiklines 
karšta ir stipriai už- 

Geras prieskonis prie

MARINAVOTOS GRUŠIOS

RYŽIŲ PUDINGAS

Įdėk tris didelius valgomus 
šaukštus ryžių, gerai išplautus, 
į kvortą pieno. Supilk į dubel- 
tavą puodą (double boHer.) ir 
viryk iki ryžiai bus visai minkš
ti. Tada įdėk kupiną šaukštą 
sviesto trynius dviejų kiauši
nių, truputį c|ruskos, tris ket
virtadalius puoduko cukraus, 
nutarkuotą žievę vienos citri
nos ir sultis pusės citrinos. Pa- 
viryk truputį. Tada įpilk į lakš
tą bliudą, truputį pataukuotą, ir 
uždėk ant viršaus mišinį, pada
rytą iš: baltymų, dviejų kiauši
nių, išplaktų iki bus stiprus, pri
dėk sultis pusės citrinos ir “pow- 
dered sugar” pagal skonį. Įdėk 
j pečių kad truputį parastų.

svirius rudo cukraus 
kvortą uksuso
svarus mažų, gerų grušių 

2 šaukštus “mixed spices”.
Sumaišyk cukrų su uksusu ir 

leisk sušilti. Tuo tarpu gražiai 
nuplauk grušias. Jei nori, gali 
perplauti per pusę ir išimti šer
dis, nors geriau Rėpianti. Sudėk 
grušias į uksusą ir cukrų ir vi
ryk iki bus minkštas. Atsargiai 
išimk, kad nesusnuaigius. Prįdėk 
du šaukštuku “niixcd spices“ 
prie cukraus ir uksuso ir užvi
rink. Apipilk grušias šiuo skys
timu ir sudėk į sterelizuotas 
stiklines, stipriai jas uždarant.

Geriau vartoti mažas, žalias 
gaišias. Geras prieskonis prie 
mėsos.

1

Šeimininkėms patarimai
Virtuvė ne vieta piaushnui

ŠOKOLADO PYRAGAS

2 puodiUku miltų (pastry 
flour)

2 šaukštuku “baking povvder”
1/2 šaukštuko druskos
•/o šaukštuko nutineg
1/2 šaukštuko “clovers’į
1 šaukštuką cinamonų
*/2 puoduko sutarkuoto ne

laidi nto šokolado
Va puoduko sviesto
I Vi puoduko cukraus

| I kiaušinį
i puoduką pieno
T puoduką sukapotų riešutų

Patartina virtuvę laikyti vien 
tik valgio prirenginmi. Tai yra 
sanitaru, ir leidžia šeimininkei 
parankiai sutvarkyti visus vir
tuvės įrankius, sako Jungtinių 
Valstybių Agrikultūros Depar
tamentas. Ta§ geriau, neg var
toti tą patį kambarį valgio vi
rimui, skalbimui, prausimai ir 
valgymui. Galima paskirti vie
ną kambarį skalbimui, prausi
mu: ir kitiems panašiems reika
lams, bet tas turi būti atskiras 
nuo virtuvės. [FLIS j

Valanti byla atidėta į
♦>

Yra blogu išauginimu minėti 
apie dovanas ar malones, ku
rias pats padarei.

Mandagumias su moterims vi- 
uoinet ir visur yra lieptinas.

Daryti patėmijimus sulyg iš- 
vydžim kieno nenutikimo iš susi
rinkusių yra nepriderančiu ir 
be jausmo.

Pereitą pirmadienį turėjo 
prasidėti nagrinėjimas bylos lie
tuvių Onos ir Antano Valanių ir 
Lucille Marshall ir William Ly
don, kaltinamų užmušime gyva
našlės Bessie Gaenslen. Bet pro 
kurorui prašant bylos nagrinė
jimą teisėjas Jacob Hopkins 
atidėjo iki spalio 22 d. Bylos na
grinėjimą atidėta delei besiarti
nančių švenčių (turbūt žydų), 
nes esą sunku butų gauti jury. 
Kaltinamieji prie kaltės neprisi
pažino ir pasisakė esą nekalti, 
nors policijai pirmiau prisipaži
no, kad jie tikrai užmušė tą gy
vanašlę, kuri pasilaikydavusi dū
lį mergaičių uždirbtų gatvėje 
pinigų.

Visi kaltinamieji tikisi nuo 
kartuvių išsigelbėti, kadangi vi
si jie jaunamečiai, 16—18 metų 
amžiaus.

i Sarpalius ir Bancevičius 
iššaukimus priima.

*-----
Vakar Naujienose buvo jau 

rašyta, kad du milžinai, bū
tent Ed. Burgello ir J. Roberts 
iššaukė lietuvius persitikrinti. 
Dabar sužinome, kad musų lie
tuviai sportsmenai jų iššauki
mus priima ir eis kautis su 
jais. Kaip greitai sutikta, taip 
greitai ir pradėta ruoštis prie 
darbo, kad davus progos pa
rodyti ką lietuviai gali.

Ką sako Sarpalius?
“A,š visuomet apginsiu lietu

vių vardą, kas jis ne butų, 
kiek jis sveikatos ne turėtų aš 
imsiuos iki/paskutiniosios.' Aš 
išlaikiau čempionatą Chicagos 
Universitete kaipo lietuvis ir 
aš jį visur laikysiu. Aš pasi
imu \ sau , tą jūsų vadinamą

butų,

Bus teikiama dykai dovanos, išiai- 
mėjimai it muzikalia programas dėl 
atsilankiusių svečių.

Visi depoZitoriai ir senieji draugai 
•yra užkviečiami dalyvauti ir atsive
sti. savo draugus dalyvauti tose iškil
mėse ir kad jie gautų brangias dova
nas. Dykai buą suteiktos dovanos 
kas tik atsilankys.

Bankos vidus yra gražiai išpuoštas 
ir svečiai Bus linksminami radio kon
certais ir kitais palinksminimais. Bus 
teikiamos kvietkos kiekvienai moteriai 
arba merginai, cigarai dėl vyrų ir 
paišiukai dėl Vaikų.

Bus duodami septyni radio autfitai 
ir nauji depozitoriai gaus , pinigines 
dovanas, auksinius ir sidabrinius pi
nigus —- pagal pinigų daugumą.

Kiekvienas kuris atsilankys laike 
šio apvaikšČiojimo, bus gerai apdova
notas. Central Manufacturing Dis- 
triet Bankas senai yra žinomas sa
vo draugingumu :r svetingumu, turi 
labai daug draugų tarpe lietuvių.

Užsienio Departmentas yra veda
mas Mr. Jono čaikauskio ir jo pa
tarnavimas suteikia lietuviams tokį 
pajautimą, kad jie Centrą! Manu
facturing District Bankoje jaučiasi 
kaip namie ir jie atlieka savo banki
nius reikalus lietuvių kalboje.

Bankas yra .suorganizuotas Spalio- 
October 7, 1912 ir tūri labkį didelį 
.pasisekimą biznyje. Šiandien bankas

pasirengę . dėl rudeninių 
. Kapitalas $200,- 

[steigta 1885. Surplius

Nursei’ies su reputacija
BROWN BROTHERS COMPANY 

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

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vtiisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So., Sacrameųto Avė. 

šaukite Republic 5912, 
, Chicago, 111.

Atsiųsime salesmaną.

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su 
franeuziškomis 
mis siutai, $35.

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

Želi Clothing Co.
1364? S. Halsted St.

■Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Sumaišyk ir išsijok 
baking povvder, druską, 
meg, cinamonus, eloveds. 
įmaišyk šokoladą (vieton

Yra mažiaus koktu, kuomet 
pats pasitrauki nuo draugijos, 
negu, kad draugija pasitraukia 
nuo tavęs.

2079
Napją bliuzka pigiau 

suknia.

Suėmė du žmogžudžius
Policija užvakar suėmė jau 

senai j ieškomus du negrus plė
šikus. Jie prisipažino ,ne>i^< 
prie daugelio' plėšimų, bet ir 
prie dviejų žmogžudysčių, ne
skaitant daugelio sužeistų plė
šimuose žmonių. Vieną žmogy 
jie nušovė Evans tone, kada jis 
neužtektinai greitai iškėlė ran
kas; kitą dėl 
žaslies nušovė 
n u ša u lieji yra 
Keli sužeistųjų 
negrus, kaipo 
puolikus.
gintis ir paleido į policiją ke
lis šūvius, bet veikiai tapo nu
ginkluoti.

Kada negrus, nuvežė į 
stoną parodyti kaip jie 
žmogžudystę, lai plukusi 
vos jų ncnulinčiavo. Tik
stono ir Chicagos policija įs 
tengė juos apginti.

tos pačios prie- 
35 gatvėj. Abu 
sankrovininkai. 
pažino tuos du 

juos pašovusius
Su imant irgi bandė

turi resursų daugiau kaip devynis 
milionus dolerių ir yra žinomas kaipo 
tvirčiausias bankas South Side.

Bankos valdininkai ir direkcija iš
reiškia savo didelį pasitenkinimą per 
Naujienas visiems lietuviams kurie 
prisidėjo prie išauginimo tokios dide
lės įstaigos.

Naujienos linki Central Mabufac- 
turing District Bankui pasekrtiingo 
bujoįimo savo biznyje/

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo gencralis 
KONTRAKTORIUS
3352 S’o. Halsted St.,

Namai 3356 Lowe Avė.

No. 2079. 
negu nauja

Gali ją pasisiūdinti iš paprasčiau
sio materijolo ir busi pilnai užganė
dinta.

Jeigu nusibos dėvėti suknią, tai 
užganėdinta busi turėjus tokią šilkinę 
bliuzką.

Sukifptos mieros 14, 16 metų. 36, 
38, 40, 42, 44, ir 46 colių per krutinę. 
36 mierai reikia yardo 40 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

E van- 
at Ii ko 
minia 
Evan

Trys žmonės užmušti

Į (Tąsa ant 6-to pusi.)

Tel. Lafayotte 4223
Ęlumbinb, Hcating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St

A

Individual Service—Nation*Wide Facilities

Pats per save tas instrumentas reprezentuoja tiktai ma
žą dalelę investmento. Visas galutinas investmentas, 
Uratai, stulpai, svvitchboardai, namai ir kiti įrengimai, kad 
padarius Bell Systemą geru patarnavimu universalio di
dumo ir šimtą sykių daugiau .savo vertes.

III.
b - ,

„r -u-l ------- i ..
Akinių pritaisymo mene 
20 metų prityrimo;

( SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

TELEFONO patarnavimas yra paprastai asmeninis 
patarnavimas. Kiekvienas žmogus kuris turi tele

foną turi reikalo su pavieniu žmogumi. Jo telefonas yra 
vienutė, asmeniškas prirengimas. Bet koordinuoti su 
instrumentu visoj šalies plotmoj, yra reikalaujama dade- 
tinių dalių olselio apštyje.

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys aiaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar*skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažija?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant voką?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną

(Adresas)

(Vardas ir pavardė.)

(Miestas ir valst.)

7

Atminčiai sukaktuvių musų 
mylimo tėvo

JONAS MACIKAS
< Atsiskyrė nuo musų spalio 9 

d., 1923, sulaukęs 56 metų am
žiaus. Paliko didžiausiame nu
liūdime sūnų, dukterį, brolį ir 
seserį.

Dekavojame visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie suteikė gėlių vai
nikus; gėlių nešėjams ir grabe
liui Masalskiui už gražų patar
navimą. Ir tiems visiems, ku
rie palydėjo musų brangų tėvą j 

. amžiną tėvynę.
Pamaldos bus spalio 9, 8 vai. 

iš ryto Nekalto Prasidėjimo 
Bažnyčioj, Brighton Parke.

Meldžiame yisus gimines, 
draugus ir pažįstamus ateiti 
ant pamaldų.

Nuliūdę,
Sunusj duktė, brolis if sesuo.

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungaknv, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

. A. & P.CONSTRUCriON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
132V E. 79th St. Stevvart 6584

t-~ .

Užvakar automobiliai užmušė 
tris žmones — vieną vyrą ir du 
vaikus. Tarp užmuštųjų yra ad
vokatas Stephen Ja.nowucz, 
8905 Commercial Avė.

Du vąikai gal mirtinai liko 
sužeisti.

V'iso šiemet automobiliai už
mušė jau 510 žmonių.

Mano pašalinti daugelį 
mokytojų

McAndrmv projektuoja pašalinti 
apie 1,500 mokytojų, kad su
mažinus išlaidas.

Mokyklų superintendentas 
McAndrevv, pasižymėjęs savo 
cariškais budais vedime Chica- 
gos viešųjų mokyklų, ir jam 
nuolanki mokyklų taryba, svar
sto apie pašalinimą iš darbo apie 
1,500 mokytojų — 1,000 moky
tojų pradinėse mokyklose ir 
apie 500 mokytojų vidurinėse 
(high) mokyklose. Tai esą rei
kalinga sumažinimui deficito 
mokyklų tarybos ižde. Be tų mo
kytojų manoma apsieiti padidi
nant skaičių mokinių kiekvieno
je klesoje. Bet tada mokykla pa
sidarytų daug prastesnė, nesi 
mokytojai turėdami perdaug di
deles klesas negalės tinkamai 
atlikti savo darbą.

bet ir ekonomijos iš puses telefonų vartotojų.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines liftas NAPIlAPATI- 
JOS badu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S'o. Halsted Si.,

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

ROSELANDO OFISAS:
111321 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vMc. Tel. Pullman 5147

Tas kuiis nenori turėti 
trubelių, neprivalo 
gimti.
Protingi žmonės tai 

žino ir būdami protin
gi, jie pavartoja savo 
protą, kad sumažinus 
savo trubelius.

Vienas būdas suma
žinimui trubelių gyve
nime, įeikia atsilan
kyti pas Chiropractor 
kuomet jus sergate 
ir lai jis pagelbsti at
gauti jūsų sveikatą.

I Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Waahinrtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus • Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei Ritas paprotys galio
tų ligi Šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
Pleiskanomis apdengtas savo galvas.

ačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį prieSą, kuris, jei 
iStepsi juomi galvą kasdien per sa

vaito ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais aulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
lluffles galima gauti visose aptiokoae j>o 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th St., Brooldra, N. Y.

Tas investmentas už intrumentus nuolat uu.,a, nes dau
giau ir daugiau įrengimų padedama patarnavimui dabar
tinėse augštose koinose darbo ir materiolo.

Centralizuotas išdirbinėjimas ir daugelis metų nuola

tinių išradimų, nedaleidžia kai kuriais atžvilgiais Bell 
Systemą viską atsakančiai įrengti. Pasekme to yra, kad 
patarnavimas pasilieka nepalyginamai didelis netik patar
navime,

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BĖLL SYSTEM

One Policy • One System ♦ Universal Service

ELEKTRA
«•«

M>ą Ir paįiagą onvetUma | oentuj it naujai namo, «Urb* 
Cafh arba ant ibnoUJinio.
PirmatinO Lietarią fllelrtroa Karporuclįla Aaierikol* 

THE BKIDGEPOKT ELECTRIC CO.. I»t- 
A. BARTKUS, PrM.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chfcagu. ?

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius

.'T ' n ...................... ■-
1.111 ' ......................        ■ .......R'

35c and 65c, jara and tubea 
HoopitaI aižė,1 $3.00

* —UM J >r. r. ... - V

d

than a Mtutard
Mandagumas

Nepridera kalbėti apie asme
nis, kuriuos vos tik iš vardo te
pažįsti.miltus]

nut-'
Tada‘‘l Nupritinka ką nors perdėti, 
šoko-1Perdėjimas taip arti rišasi su

.1Lž a;.k A.V. k; wui kiaL ■MAAtoklUkJi£ba,,lki.ai haL ,

Physical Health Institute
DR. VELON1S, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4204 Archer Are., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543

LITTLE - 
| SPINOGPAPHS \

DR. J. M. F1NSLOW.
Chiropractor

1645 W. 47 st.. Chicago,
Tel. Boulevard 7006

Valandos ano 2 po pietų iki 8 v-
kare. Nedėlioj nūn 10 iki 12 dieną I

U* te

111.

ptduosia.it


Chicagos žinios ’ Brightofi Park
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Chicagiečiai rengiasi j 
Šv. Jurgį

“nuožmų lenką” Burgello. Aš 
pilnai tikiu, kad įkrėsiu jam į 
kailį. Sutinku su juo ristis bi- 
le kada ir bilo kur.” Tai toks 
p. Karolio Sarpaliaus atsaky
mas-.

Vasara jau praslinko, pievos 
jau netaip gražiai žaliuoja, jau 
jų skaisčioji spalva liko gels-'9 d. šv. Jurgio svet. mitingą, ku- 
va; lapai irgi lig nenoroms1 name dalyvaus net keturios tau- 
laikosi ant medžių, rodos, kad tos, neskaitant jau lietuvių, chi- 

r.f tie pc.tyn, ką vr.carą bu cr.gicčird subruzdo. Ištisos šei- 
ir gneitu laiku kris žemyn,pnynos kurios arčiau, ateis pės-

Sužinoję apie rengimą spalių

Į PRANEŠIMAI
- -Į , y ---------—r

i Teatrališkas KliubaS “Lietuva” lai
kys savo susirinkimą ketvirtadienį, 
spalio 9, 8 vai. vak. Davis Sųtiare 
Parko salėj. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. — Valdyba.

Ką sako Bancevičius?
Juozas Bancevičius sako: 

“Aš nė vieno nenusigandau ir 
nenusigansiu; aš kibau Požė
lai į akį, Meyeriui i 
norėjo, tas paragavęs 
linosi. Duokite man 
nors jis ir didelis 
nius, aš jo nebijau, 
vas ristis.” Tai musų 
Bancevičiaus atsakymas, 
ko sakyti, p. Bancevičius 
ką sako.

Kadangi jie tarp savęs 
ko, tai Jiems tapo paskirta ir 
diena persifmimui. Skiriama ji 
ateinančiame panedėiyje Mel- 
dažio svetainėje (spalio 13 d.) 

čia vra geras dalykas, musų 
žmonėm turės progą pamatyti 
taip sakant “dubeltavas ris ty
nęs,” nes viena ir antra pora 
yra labai geros ir vertos pama
tymo. Tai labai reta proga, kad 
galima pamatyti tokias risty- 
nes. Bilietai jau irgi gatavi; 
juos galima gauti paprastose 
vietose. Aukštesnės kainos bi- 
letai vra rezervuoti.

ir kas tik 
: mane Ša

tą airišį, 
kaip slo- 
Aš gata-

Juozo 
Nėr 
žino

sti t i-

Ar Pranas Norkus gali 
ristis?

fcį klausimą statė sau ne vie
nas ir daugelis manė, kad Nor
kus jau yra atgyvenęs savo 
laiką, bet kaip atrodo, tai ne 
visai taip. Jis daug treniruoja
si su rusų milžinu ir kitais ir 
jis laukia 
kus sako, 
bijotų nė

Didelės
čempionato ateinantį panedėlį, 
spalio 13 d., Mildažio svetai
nėje. Ritasi keturios poros ges- 
rų ristikų. . —Ramutis.

priešo. Pranas Nor- 
kad jis dabar nesi- 
paties Bancevhčiaus. 
ristynės įvyksta dėl

jau no tie patys, ką vasarą bu- cagiečiai subruzdo, 
vo,
palikdami plikas šakas. Taip ir(čios, o kurios toliau, atkeliaus 
žmogus jautiesi lig ir pa va r-. “streetkariais” ir automobiliais, 
gęs ir nebesinori skubintis va- Daugelis jau taisosi ir tepa pa
žinoti į miškus ar parkus, jau- tus kaip važiuodami į kermošių, 
ti sotus prisidžiaugęs gamtos
gražumu per vasarą ir mintis'silankym.ų) ne bus apvilti ir nosi- 
krypsta kiton pusėn, pradedi gailės kelionės. Mitingo (rengėjai 
daugiau skaityti lajkraščius,' dirba, prakaituoja, kad viskas 
versti lapas po lapo; beskaily-|išeitų kaip reikia: rimtai, iškil
damas svarbesnius straipsnius mingai ir gražiai. Panašiuose 
sumanai pažiūrėti pranešimus J momentuose, kada primenam 
norisi žinoti ką kas kur ren- sau musų tėvynės vargus, pas 
gia, teatrą, koncertą ar tik pa- chieagiečius atsiranda vienybė 
.prastą pasilinksminimo vakarą, ir sutarimas. Bravo, vyrai, dirb- 
.Užbaigus visus vasaros smagu- kime tautos labui. Musų darbas 
imus,. dabar norisi pamatyti ką nenueis veltui. — K. M—rius. 
.gali nuveikti žmogus, skaitai 
kaip kliubai, draugijos ir rate
liai rengia vieni kitiems 
.sikisdami ir kožnas su 
kad geriau parengus už 
Tad galima pasirinkti 
savo skonį kokis geriau kam 
patinka.

Ir aš čia noriu pasakyti, kad 
spalio 18 d., sukatos vakare, 
McKinley svet., Liet. Keistu
čio Kliubo Dramos Skyrius 
stato scenoje (dar pirmą kar
tą Chicagojc) dviejų aktų “Ka
ralaitė Tikroji •Teisybė.’’ —Vei* 
kalas neilgas, bet pilnas 
gurno. Nuo pradžios iki 
dainos ir šokiai, taip kad 
gų ir dideliam nubudime 
tį paragins prie linksmumo, 
užmiršti vargus ir kitus ne
smagumus, ir tą vakarą pra
leisti smtigiai prie juokavimų 
ir gražaus vaidinimo.

Dramicčiai šį veikalą moki
nasi per visą vasfi 
darni nė vienos sj 
ticijų, tad reikia

Reikia tikėtis kad jie savo ap

Lietuvių Rateliuose
Vilniaus Dienos Mass 

Mitingas Rytoj
Prof. J. Y. Simpson, iš Angli

jos, ketina apsilankyti Mass 
Mitingan šv. Jurgio svet. 
Žmonių tikimąsi suplauks iš 
visų miesto dalių.1 Busią ne
mažai ir svetimtaučių.

neuž- 
vilčia, 
kitus, 
pagal

sma
gu io 
žmo- 
esan-

yviieapleis- 
litės repe- 
spėti, kad 

rbus gerai suvaidintas. Todėl
nebus pro šalį pakviesti ger
biamą Chicagos visuomenę at
silankyti, ir po to ką vasarą 

■ mutomo židin&ins tfčles pr»r— 

kuoKe ir daržuose, dabar pa
matysime scenoje gražių vei
kalų ir vėl busime ramus, ir 

^stengsimės būti patenkinti gy
venimu, stengsimės nubraukt 
sau nuo kaktos rūpesčius ir 
nesmagumus. —Busiu ir

Cicero

Aš.

M. Petjausko operetės “Birutė” 
ir (‘Eglė žalčių‘Karalienė” 
Ciceroje.

Adv. Bagdžiunas 
krikštijąs!

Dabar vadinsis “John Borden”

Igną tins 
prokuro-

Advokatas John 
Bagdžiunas, valstijos, 
ro pagelbininkas, pasak anglų 
laikraščių, paskelbė, kad nuo 
lapkr. 3 d., jis bus nebe Bag
džiunas, bet jo vardas oficia
liai bus John Borden. Tai jis

•darą*- -naudai laikraščių • repor
teri ų, kurie negalį jo vardo 
“suspelinti.”

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, Iii.

Susivienijimo Lietuviškų Organlza- 
rijų ant Town o f Lake svarbus mėne
sinis susirinkimas įvyks Liatukienės 
s ve., 4523 So. Wood St., setedoj, spa
lio 8 d., 7:30 vaj. vak. Viši atstovai 
turi susirinkti, nes yra daug svarbių 
ir reikalingų dalykų aptariipui.

— Nut. Rašt.

“Birutes” metinis koncertas įvyks 
nedėlioj spalio 12 d., Pilsen Sokol 
svetainėje, 1814 So. Ashland Avė. 
Dalyvauja, Ivan Dneproyas, Chicagos 
operos tenoras, Povylas Stogis, Julia 
Virvaitė, M. Jozavitas ir Birutės cho
ras. Pradžia 8 vai. vak., po koncer
tui šokiai prie geros P. Sarpaliaus 
muzikos. Kviečia visus

— Birutė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ciocės Onos Gormienės. 

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 BUDOGIN, 
3136 Normai Avė., Chicago, III.

PA JIEŠKAU savo sunitus Antano 
Ruzo, 21 metu amžiaus, kuris jau 3 
metai kaip nuo musų prasišalino, tu
rime svarbų reikalų, malonėkite pats 
atsiliepti ar kiti kurie žino apie jį 
pnaneškite, duosim gerų atlyginimų. 
Sugrįžk sunau, mes labui išsiilgom, 
norėtume nors pasimatyti.

Tėvai
MYKOLAS ir ONA RUZAS, 

4436 S. Artesian Avė. 
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 

BIZNIS
Reikia partnerio Real Estate; 

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.

./g . -------

įvairus skelbimai

JIESKO kambarių
- y - y*» f'» *•' y -V

RĖIKĄLINRAS ruimas1 vienaki 
vyrui, geistina kad butų a^t 2 lubų 
ir,gera lova,'netoliau kaili iki 45th 
į vakarus iki Citi Limit. Kas turit 
tokį ruimą praneškit į

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St.,

Box 163 

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON gražus froptinis 

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

Phone Victor.v 0854.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie automobilių 

taisymo; turiu patyrimą. Prie 
biznio prisidėčiau už partnerį, 
kam reikalinga praneškit j 

Naujienas, 
1739 So. Halsted St. 

Box 566.

gero
Jei

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ reikia, 
daug pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesos apsauga dėl gerų 
investmentų, eiti per namus.

Room 1804 McCormick Bldg.
332 S. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Patyrusios veiterkos 

ress) į restauraną;

Atsišaukite
4648 S. Western Avė.

(Wait-

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė. 
netoli Roosevelt Rd.

f“a*?v « ....

į PARDAVIMUI ■
BARBERlįlJ kolegija pardavi

mui, gera proga padaryti nuo' 
$80 iki $100 pelno, pardavimo 
priežastis liga.

Trečiadienis, Spalio 8, 19?4
SJ ijt- O J E1 į.». j u ■

NAMAI4EMĖ
U • ' i* c .

. 36 N. Halsted St.

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

Atsišaukite
216 S. Halsted St. >
GROJIKUS PIANAS

Turiu parduoti vertes $800 grojiklį 
pianą, su benčium ir 100 muzikos ro- 
ieiių už

$110
Turi būt parduotas pirm spalio 11 iŠ 
priežasties apleidimo miesto.

3323 Lincoln Avenue 
Klauskite

Mr. Romad’s Piano

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

Kreipkitės 
3416 Wallace St.

PARSIDUODA 2 kėdžių bar- 
ber shop. Parduosiu pigiai, tik 
už $300.

Atsišaukite
3?49 N. Cicero Avė.

DEL1KATESEN ir grosernė 
pardavimui, geras cash biznis, 
yra daug stako, geri įrengimai, 
5 kambariai gyvenimui, renda 
$45.00. 5307 S. Halsted St.

PARSFDUODA Barber Shop 3 kė
džių, geroj vietoj, biznis išdirbtas se
nai, renda nebrangi, didelis pagyve
nimo kambariai užpakalyj. Parduo
du pigiai, nes einu į kitą biznį.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 565.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa (Shoe repairing). Visos maši
nos kokios tik reikalingos tame ama
te. Išdirptas biznis, kaina $800, 
turi būti parduota greitai, nes aplei
džiu šią šalį. •

2014 Hermitage Avė.
arti N. Robey St. .... .

Brighton Parke?
Norėdami parduoti savo lotus, tuo

jau praneškite mum. Ju,sų lotai bus 
parduoti greitai. Turime daug viso
kių pirkėjų. Atsišaukite ar rašykite 
pas
BRIGHTON^REALTY COMPANY, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.

PARDUODU arba mainau farmą 
ant narpo. Fanna 40 akerių, 37 ake- 
riai geros Žertės ir 3 ak, ganyklų. 
400 vištų, 150 kalakutų, 6 karvės, 2 
arkliai ir visos mašinos reikalingos 
prie fanuos. Nauja 7 ruimų stuba 
ir kiti budipkai reikalingi prie far- 
mos. Kaina $7,000. Randasi Way- 
land, Mich. dvi mylios nub miesto.

Atsiėaukit
J. STRAZDAS, 

3447 So. Auburn Avė., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO namas tik už
baigtas, 2 pagyvenimų po 4 , kam
barius, viskas po naujos mados, su 
beizmentu ir aukštu stogu; gražioj 
vietoj, pusę bloko nuo karų linijos. 
Turim parduoti į trumpą laiką už 
nupigintą kainą. Namas randasi 
3933 So, Talman Avė. Savininką 
galima matyti vakarais ir subatom 
ir nedėliom.

Klauskit:
B. SRUKIS, 

4819 So. Hamlin Avė.

* 1 ■ ” ............................... i ■■■■■■■■■■

PARDAVIMUI naujas namas visai 
baigiamas statyti — gana geroje vie
toje prie Šv. Kazimiero Vienuolyno. 
Parduosiu už visai prienamą kainą.

Atsišaukite
7236 So. Talman Avė.
Phone Republic 9508

REIKALINGI -
Vienas ar du, sykiu lotai, mainvti 

ant gero uždaromo sedan automobi- 
liaus arba už pinigus. Brighton 
Parke netoli lietuviškos bažnyčios. 
Savininkai lotų atsišaukite laišku ar 
ypatiškai.

J. VILIMAS,
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 flatai 6-7 kambarių ir 
Oottage 4 kambarių, yra elekt
ra vana. Parduosiu pigiai.

M. Dobron 2913 W. 38 Str.
»• • . . ••

REIKIA merginų prie power 
siuvamų mašinų. Gera mokestis, 
nuolat darbas. American 
Sack Co. 329 W. 24 PI. 

1-st floor
------------- ---------------IcrZVrOTT”................ ■ '"' + 

TiTSTKTA. jaunos me.rg'aLt^s 
prie lengvo ir švaraus dirbtu
ves <tarbo. Atsišaukite Ameri
can Sack Co., 329 W. 24 Place, 

1-st floor.

ANT PARDAVIMO . grosernė, 
notions kendžių, cigarų krautuvė ge
roje vietoje ir geras biznis, 5 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu už kėš ar 
mainysiu ant namo. Savininką gali
te matyti bile kadą.

2488 W. 47th St.
. A Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
didelis medinis bungalow, netoli 
Archer karų linijos.

r>O36 So. K'ii<1 ar<’ A."ve.
PAORAMNAM NAMtlAAr TamAstal yra reikalas «avo na- 

auą — maliavoti, <|ekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba Į naujus namus 
sudėti stiklus ? Jei taip tai mes ta 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą pirma negu 
duosi kitam virš įžymėtą darbą, at
siklauskite kainost pas mus.

Kreipkitės:
BR1DGEPORT PAINTING 

HARDVVARE ŲO., 
■ 3149 So. Halsted SU 

Tel. Yarda 7282.

1’AttOA V1MVT1 Hsiaąlniu ir neki.,- 
rie jęro.sernės dalykai su jęyenimui 
kambariais. Renda $45, Leasas ant 
4 metų, $700 pinigais. Turiu kitą 
biznį.

Kampas 62nd ir
‘ Sangamon St. i

--------------- -—-------------------------------------------i.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
ice crcam, ir visokių mažmožių krau
tuvę. Ilgas lysas. Penki ruimai 
gyvenimui: yra elektra ir vana. Tu
riu parduoti greitai, nes einu į dides
nį biznį.

Atsišaukite
5613 So. Racine Ąve.

- ....■' ' "J

’ ^^PAjĮDĄVlMŲI ąrbą mainy
mui grosernė ant mažo namo ar- 
bą- ant automobilio, renda pigi, 
$20, lysas 3 metams.

5954 So. Aida Str.
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Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, IR. 
Phone Seeley 1643

\ M. E, HUTFILZ, Manager

UMAI—
REIKTA Jaunos merginos 

veiterką. Kreipkitės
Auditorium Chop Suey

3202 So. Halsted Str.

Vilniaus Dienoj, spalių 9 d. vakare 
šv. Jurgio svet. W. 32 PI. ir Auburn 
Avė. įvyks didelis Chicagos lietuvių 
Mass Mitingas, kuriam kalbės ge
riausi lietuvių kalbėtojai, atstovau
janti visas srioves. Jie aiškins kokia 
yra dabartinė Vilniaus padėtis ir 
kaip privalome kovoti už jo atvada
vimą. . k

šiam Mass Mitinge kalbės taipogi 
O’Hara, buvęs Illinois vice-gubema- 
torius ir baltgudžių, ukrainiečių bei 
žydų atstovai. Bus taipgi dainų ir 
muzikos programa. Prašome visus 
lietuvius ateiti j šį svarbų Mass Mi
tingą. — V. V. K-tas.

BRIGHTON PARK. — Draugijos 
ir Kliubai malonėkite nerengti pasi
linksminimo vakarų spalio 18 d., nes 
ta dieną 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.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbias prakalbas trečiadienyj, spa
lio 15 d., Liuosybes svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šios prakalbos yra rengiamos kad 
paminėjus 60 metų sukaktuvių nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi
kūrimo ir abelno darbininkų judėjimo 
kaip Europoj taip ir 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.

už

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di; 
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

laik- 
kad

Aną dieną pastebėjau 
Paščiuose pranešimą, 
North Sidės vaikų draugijėlė 
Bijūnėlis rengiasi pastatyti 
gražią M. Petrausko operetę 
“Birutė” lapkričio 23 d., Liuo- 
sybės svetainėj. Taigi man 
malonu bus vęj pamatyti lo
šiant North Sidės vaikučius ir 
aš tikiu, kad mes, ciceriečiai, 
mokėsime gražiai juos pasitik
ti. Taipgi turėsime progos pa
matyti ko yra mokinama ta 
North Sidės jaunoji gentkartė. 
Aš gi patariu visiems cicerie- 
čiams rengtis prie to vakaro 
ir užtikrinu, kad Bijūnėlis pa
liks 
čių. 
las, 
Man 
sarį 
Bijūnėlis lošė “Birutę, 
siog nusistebėjau, kad vaiku
čius galima butų išmokint lošt 
tokį sunkų veikalą; matyt, 
northsidiečių pridėta daug dar
bo. ’

Teko girdėt, kad ir Pirmyn 
mišrus choras rengiasi neužil
go sulošti “Eglė žalčių kara-

Mat Pirmyn 
ciczriečiams 

kalbų, kurias pasakys nusima- ‘ gražų vakarą pereitą melą, pa- 
nantys ir 
atsilankiusieji - užgirs dar ir 
dainos garsus. Vien tik dėl ši
tų dviejų dalykų verta atsilan-Įtyt 
kyti į Mass Mitingą, nekalbant Man neteko matyti to veikalo, 
jau apie užsistojimą musų bet kad M. Petrauskas parašė 
brolių vargstančių Lenkijos muziką, tai turi būti gerais, 

vergijoj. —Tas kurs bus <—Cicerietis.

skriaudžiamus 
musų brolius 
miesto dalių 

į Mass Mitin- 
pasitarti 

atvadavima

Rytdiena Chicagos lietuviams 
bus svarbi. Viši kaip vienas pa
kelsim balsą už 
ir persekiojamus 
Vilnijoj. Iš visų 
suplauks žmonės
gą fcv. Jurgio svet., 
apie Vilniaus atvadavimą ir 
pareikšti pagarbą, tiems, kurie 
kovojo ir dar tebekovoja už 
Lietuvos sostinės Ii uosy bę ir
už silpnesniųjų teisę.

Vieną ar du kartu j metus 
Chicagos lietuviai paprastai 
skaitlingai susirenka į krūvą, 
pasikalbėti apie tą taip svarbų 
mums klausimą, nuo kurio 
priklauso Lietuvos valstybės ir 
visos tautos ateitis. Toki diena 
bus rytoj. Todėl kas tik gyvas 
ir kuris jaučiasi lietuviu esant, 
būtinai dalyvaukim Mass Mi
tinge. Ten žinoma bus ir len- t 
kų, bet mes jų neatbokim..

Prof. Simpson, kurs rytoj 
iš ryto pribus į Chicagą, davė i 
žinot, jog norėtų apsilankyti į 
lietuvių Mass Mitingą ir suži
noti daugiau apie Vilnių, ku
riam jis irgi yra buvęs Želi
govskio laikais. Su juom gal 
atsilankys ir kitokių garseny
bių. ; I licnė” Cicero j.

Be gražių ir turiningų pra-^ choras suteikė

ANGLIŲ AGENTAS LIETUVIS
Mes pristatome visokios rųšies an

glis Į namus 
greiai, 
žiemos, 
gesnes. 
viškai.

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

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

ORDER OF OWLS
Room 210, 

60 W. Washington St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų, sena vieta 
išdirbtas biznis 7 ruimai gyveni
mui, gausit bargenu. Kreipkitės 

7416 So. Peoria Str.

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GO$CrEWICZ, 
(Licensed Contractor)

5109 W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

REIKIA pirmarankio ir ant
rankio virėjo. Gera mokestis; 
trumpos valandos. Atsišaukite

Peoples Restaurant 
1628 West 47-th Str.

AUTOMOBILIAI
ilgą atmintį tarp cicerie- 
Birutė yra gražus veika- 
parašytas M. Petrausko, 
teko matyt praeitą pava- 
Meldažio svetainėj kaip 

Aš. tie-

Atydai Taxi Draiveriy
Checker Taxi Kompanija iš prie

žasties padauginimo savo biznio, spe
cialiai nasiulo dėl taxi važinėtųjų 
tapti dalininkais šios organizacijos, 
nes reikia įnešti labai mažai pinigų.

A ,

Tas pasiūlymas geras tiktai keletą 
punktuališkai, nes turime prisirengti dienų.

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredoj, spalio 8 d., 7:30 vai. vakare 
Mark White Sq. svet. prie Halsted ir 
29 gatvių. Visi jaunuoliai bukite I 

koncertui, kuris ivyks gruodžio 6 d. 
Meklažio svetainėj.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

PARSIDUOADA 6 cilinderių 
Durant karas, visai naujas. Par
duosiu labai pigiai.

JONH LOUiS, 
105 W. Monroe 

Room 1414

NAMII4EME
PARDAVIMUI. Specialia barge- 

nas, nauja 6 kambarių cottage, lįst 
augšto, galima padaryti du flatu, 
fumace šiluma, tile vana, penai val
gomasis kambarys, cementinis pama
tas, 7 pėdų skiepas. Kaip $6560, 
cash $1000. Agentų nereikia. M. 
Mitchell, 5923 S. Robey St., Tel. 
Diversey 1971.

Amerikos LietuviŲ 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 ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

iškalbingi kalbėtojai, statydamas “Girių Karalių,” 
j— ku£g Įajp visiems patiko. To

dėl ir šiemet norima čia pasta- 
“Eglė Žalčių Karalienė.”

Ateikite ir pasimatykite su mumis, 
mes parodysime, koks yra didelis muj 
su biznis ir kaip jus galite uždirbti 

šiuomi pranešu, kad Socialistu Ap. pinigų be jokio ruI)esčio-
švietos Kliubo administracijos susirin- Ateikite ketverge nuo 3 iki 8 va- 
kimas įvyks 12 d. spalio, 1924 m., kare, klauskite Mr. Bristol.
Naujienų name. 11 vai. ryto.
dybos narys f . .
silankyti, nes bus daug svarbių rei
kalų apkalbėti.

Geistina, kad draugai, dėtumėte 
daug svarbos šiam susirinkimui!

— Sekreteorius.

Todėl neatbūtinai kiekvienas vai- Phnnl/nr Tavi PniYlIlOnif 
rbos narys esantis valdyboje turi at- UlIvuKui 1(1X1 uUI!l|Julljf

1401 W. Jackson Blvd.

ISRENDAVOJIMUI
Amer. Lith. Citizen Club 12 vardo \

susirinkimas atsibus ketverge spalio RENDON krautuve, geroje 
Lrn 8 Mazenio svetainėj, vietoje, gera bile kokiam bizniui.
3857 So. Kedzie Avė. Neatbūtinai , .y ...
turit atsilankyti ant šio susirinkimo, ( ' 1RI renda, atsišaukite, 
nes bus daug naujų dalykų ir nepa- ‘ 
mirškite atsivesti po keletą naujų 
narių. — Jos. Eririgis, Rašt.

5200 So. Hanore St.
1 fl. iš užpakalio

RAKANDAI
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.

e

PARDAVIMUI
UŽ $4500 nupirksite krautu

vę, ir 6 kabarių flatą prie 3553 
W. 38 St. $2000 cash, kitus mė
nesiniais išmokęjimais. Klauski
te informacijų. 6314 S. Artesian 
Avė. Tel. Prospect 4243. 1

NAMŲ BARGENAI b
6312 So. Western Avė. !

Kurie ieškote pirkti ar mai- j 
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- ( 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes ' 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marąuette 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.

Rpzenski-Lemont & Co.
6312 So. Westem Avė.

Tel. Prospect 2102. 
_______________________________________j

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! 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., Chicago, III. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

■ ......

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCBOOL OF MOTOHING 

1507 W. Madison St.


