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tveriu kabinėta q Lunačarskis apie mokyk- Pilietinis karas Kinuose Penki darbininky vadai nauinciad hj smukimą Rusijoj IŠanchajaus nugalėtojai stengia- pasmerkti sušaudyti
“Tėtė perdaug kuklus”

atsistatydino ks 76,000 liaudies mokyklų, su 
liko 
1'4

Politines riaušės Meksikoj;
100 žmonių krito

Bandė nužudyti sovietų virsi 
lą Staliną

Švedu kabinetas 
rezignavo

Karalius 
gger’ą 
vietoj.

prašo premjerų Try- 
kol kas dar pasilikti

STOKHOLMAS, spalio 14. — 
Švedijos ministerių kabinetas, 
su premjeru Ernstu Trygger’u 
prieky, šiandie rezignavo.

6 milijonais mokinių, 
vos 49,000 mokyklų su 
milijono mokinių

si įkurti tvarkų; laukiama at
vykstant či šieh-Juan’o.

Sovietu viršila Stalių esąs 
gruzino sužeistas

Keršydamas už terorą Gruzijoj, 
gruzinas Gaišvili kėsinęsis 
Staliną nudėti

Karalius prašė, kad ministe-j tikroji 
rija kol kas dar pasiliktų vie-1 Džugašvili 
toj.

MASKVA, spalio 14. -- Žmo
nių švietimas sovietų Rusijoj 
gyvenų didelį krizį. Mokyklų 
skaičius vis mažėja, bet ir esa
mosios apituštės.

šitaip pareiškė švietimo ko
misaras (ministeris) Lunačars
kis savo kalboj, pasakytoj vi
sos Rusijos eentralinio vykdo
mojo komiteto (“veiko”) susi
rink imio.

Lunačarskis kalbėjo ištisas 
tris valandas, juodžiausiais da
žais piešdamas liūdnų žmonių 
švietimo padėtį Rusijoj.

Prieš kara, 
sijoj buvo 62 
dies mokyklų 
milijonais jas 
Po revoliucija 
dies

100 žmonių krito politi
nėse riaušėse Meksikoj i

Rinkimuose pralaimėjusio kan
didato šalininkai puolė mi
nias sveikinančias ^aJintiju-

k Al

KOPENHAGA, Danija, spa
lio 12. — Sovietų politinio biu
ro (“troikos”) narys, žinomas 
komunistas Stalin — kurio 

gruziniška pavardė yrą 
buvo gruzino

Gaišvili’o sužeistas. Gaišvili 
suvarė Stalinui į nugarų sker
džiamąjį peilį, keršydamas už 

I bolševikų neapsakoma terorų 
; |Gruzijoj, Tam terorui vade

iva u j a pats Stalinas.
Pasikėsinto jas nusižudęs

MEKSIKOS - MIESTAS, spa
lio 1 L — Gautomis iš Tuxtla 
Gutarriez žiniomis, praeitų sek
madienį* ten įvykusios kruvi
nos politinių fakcijų kauty
nės, kuriose buvę apie šimtas 
žmonių užmušta arba sužeista.

Meksikos karo departamen
tas žinias apie įvykusias muš
tynes patvirtina, bet smulk
menų nepaduoda.

Telegramos sako, 
mumai įvykę, kai

Maskvos praneša, kad ban- 
nužudyli sovietų 

gruzinas Gaišvili 
pasikėsinimo patsjau po 

šovė.

viršila 
luo- 

nusi-

Hedžazo sostinė perkelia
ma iš Mekkos j Jeddy
LONDONAS, spalio 14. — 

Karalius Ali, kurs vietoj savo 
tėvo Husseino užėmė Hedžazo 
sostą, laikinai sostinę perkėlė 
iš Mekkos j Jeddą.

iPasak gautų Londone žinių

kad nera- 
šalininkai 
kurs tapo - ----- — <

išrinktas Chiapas’o gubernato-1 ^arn^us Ali jau atvykęs į Jed- 
rium, suruošė manifestacijas! dą, apleidęs kartu su savo ka- 
jam priimti. Stoty susirinkę riuomene šventąjį Mekkos mie- 
dideles minios žmonių, ir gen. iriant išvengus kraujo tie- 
Vidal’ui atvykus pradėta j tas jirno.
minias šaudyti. Šaudę gi sii-l [Telegramos iš Jeddcs skdl- 
muštojo rinkimuose kandidato karaliaus Ali pastangos
Ramirezo Corzo šalininkai, susitarti su vahabiais dėl palio- 
Daugelis buvę užmuštų ir su-;vim0 kovos nepavykę.] 
žeistų. Tuojau atvpko federa- 
lės kariuomenės pulkas, kurį 
Corzo šalininkai irgi pasitikę 
šaudymu,. įsitvirtinę valdžios 
triobesy. Po trumpos ir kruvi
nos batalijos triobesys buvęs 
kariuomenės paimtas ir 
jame buvusieji riaušininkai 
imti.

TARIAMAS ERZ BE RG E RO 
UŽMUŠĖJAS PALEISTAS

visi
su

IIOUSTON, Texas, spalio
— Čia pasireiškė epidemija 
dinama geltonuoju drugiu. Vie
nas meksikietis jau njirė.

va-

BU I JA'PEŠTAS, Vengrija,
spalio 10. — Teisingumo mi- 
nisterio įsakymu iš kalėjimo 
tapo paleistas Heinrich Schulz, 
kitaip Foerster, kuris Vokiečių 
valdžios buvo kaltinamas dėl 
dalyvavimo užmušime Vokie
tijos finansų ministerio Ma- 
thiaš Erzbergero, 1921 m. rug- 
piučio menesį.

Svarbios Prakalbos
Rengia LSS. 81 Kuopa

Trečiadieny, Spalio 15, 1924
8 vai. vakare.

Liuosybės Svetainėje,
1822 Wabansia Avė.

Paminėjimui 60 metų nuo įsikūrimo Pirmo Dar
bininkų Internacionalo. Kalbės P. GRIGAITIS, 
Naujienų Redaktorius ir DR. A. MONTVIDAS.

Visi darbininkai ateikit į šias prakalbas.
— KOMITETAS.

ŠANCHAJUS, Kinai, spalio 
14. — Pekino valdžios atsto
vai, kurie, nugalėjus čekiango 
jėgas, paėmė Šanchajaus admi
nistraciją į savo rankas, šiandie 
darbavos bendrai su svetimųjų 

, pasiti- 
pa- 
už- 
ku-

Kiti astuoni liko bolševikų 
mo pasmerkti įvairiems 
minams kalėjimo

teis-
ter-

Taip sako MacDonaldo duktė 
Ishabelė apie savo tėvą, A'ng- 
liJos premjerą.

Senat. Brundegee 
nusižudė

caro laikais Ru- 
tukstančiai liau- 
su arti penkiais 
lankančių vaikų, 
s skaičius liau-

mokyklų ir jas lankan
čių mokinių stipriai padidėjo, 
prieš 1922 metus buvo 76 tūks
tančiai liaudies mokyklų su 6 
milijonais mokinių. Bet nuo 
1922 m. jų skaičius ėmė pulti, 
ir dabar beliko 49 tūkstančiai 
pradžios mokyklų su 1 į/2 mili
jono mokinių.

Dar blogiau dedasi su vai
kų namais prieglaudomis. Iš 
buvusių Rusijoj prieš dvejus 
metus 1000 vaikų prieglaudų, 
bediko viso tik 700, o ir tos pa
čios labai skursta.

' valstybių vyresnybėmis, 
kėdami, kad, vietos valdžiai 
si k eitus, jie vis tik sugebės 
bėgti už akių neramumams, 
rie galėtų dėl to kilti.

Likę Ik savo vadų apie 20,000 
čekiango armijos kareivių, iš
blaškytų išilgai šanghajaus-Hu- 
angtu geležinkelio liniją, atro
do ne tik nesi ša liną, bet norį, 
kad jie butų priimti į laimėj il
sios Kiangsu armijos eiles.

šią naktį laukiama į šangha- 
jų atvykstant Kiangsu provin
cijos militarį gubernatorių či 
Šieh-J uana.
Nuveiktasis Šanchajaus vadas 

gen. Lu atbėgo į Japoniją

TOKIO, Japonija, spalio 14. 
— Sumuštaš Čekiango provin
cijos karinis gubernatorius gen. 
Lu Jong Hdang’as, pabėgęs iš 
Šanchajaus su savo šeimyna ir

RYGA, Latvija, spalio 14.
Smolensko gubernijos teisme 
pasibaigė garsi darbininkų 
kuopos byla, kur trylika tos 
kuopos narių buvo kaltinami 
dėl organizavimo ir vedimo 
visuotinų streikų valstybės pra
monės Įstaigose ir dėl užmuši
mo dvieju “čekos” 
lai džiusių įvykusias 
manufaktūros fnbri
ninku riaušes. Penki kaltina
mųjų liko teismo 
sušaudyti, o likusieji astuoni 

įvairiems terminams kalėji
mo.
Bolševikų kalėjime nusižudė 

du studentai

valdžios 
duktė,

agentų, 
Jaroevo

LONDONAS, spalio 14. — 
Anglijos socialistų 
premjero MacDonaldo 
p-lė Ishabelė, kalbėdama vakar
politiniame mitinge Glasgowe 
pasakė:

“Mano tėvas sako, kad darbi
ninkų valdžia laimėjus savo kra
što žmonių pasitikėjimą. Tėvas 
perdaug kuklus. Darbininkų val
džia laimėjo ne tik savo kraš
to žmonių pasitikėjimą, ji lai
mėjo pasitikėjimą viso pasau
lio. Aš susieinu su ambasado-

VVASHINGTONAS, spalio 14. 
— Žymus republikonų partijos 
vadas, Connecticuto senatorius 
Frank B. Brundegee, šį rytą ra
stas savo namuos negyvas, 
zu nusitroš'kinęs. Spėja, kad 
sižudymo priežastis buvus 
irusi senatoriaus sveikata, 
buvo 60 metų amžiaus.

Suėmė penkis botus 
degtinės šmugeliu

pasmerkti riais ir kitais įvairiu valstybių
žmonėmis, ir jie, nors gal ir la
bai nenorėdami, pripažįsta, kad 
šlio krašto darbininkų vajdžtioj 
pasaulis suradęs savo tikrą 
draugą”.

du

bu-

BERLINAS, spalio 14. 
Rostovo kalėjime nusižudė 
politechnikumo studentai: 
donsky ir čmarev. Juodu
vo ,areštuoti ir kalėjimai! įkiš
ti dėl ruošimo protesto prieš 
masinį mėtymą iš rusų univer
sitetų studentų-nekomunistų.

9 žuvo banditams su 
daužius traukinį

iX,pTX .S,"° SiMeksikos dartininai prie
ša,

ga- 
nu- 
pa- 
Jis

SU

GLOUCESTER, Mass., spa-
Pakraščių sargyba 

arti Cape Ann penkis 
slapta gabenusius 3000 
degtinės ir alkoholio, 

kontrabanda ^limta ir 
žmonės areštuota.

u ėmė

galonų 
Visa 
devyni

DU* ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIŲ KOLIZIJOJ

Gimnazijų taipjau sumažėjo

Gimnazijų skaičius sumažė
jo j pusantro tūkstančio. Blo
giausia tai,
kad lasai mokyklų 
mažėjimas anaiptol 

ęs. Mažėja 
labiau mažėja 

skaičius.

saki, Japonijoj. . • /
Japonijos užsienio reikalų mi

nisterija paskelbė, kad gen. Lu 
nebus leista pasilikti Japonijoj, 
jeigu, jis* iš čia bandytų vesti ku
rios nors formos kampaniją Ki
nuose.

suigi klenkahjai
Atsisakė dirbti kunigų “eucha

ristinio kongreso” iškilmėms

EL PASO, Tex, spalio 11.
Juarezo, Meksikos, prahe- 

kad banditai meksikiečiai 
vakar sukuldinę pasažierinį
traukinį netoli Juarezo. Devy
ni žmonės buvo užmušti ir 
daugelis sužeista. Apiplėšę 
traukinį banditai paspruko. Iš 
Juarezo pasiųsta kariuomenė 
plėšikams gaudyti.

NEW MILFORD, Pa., spa
lio 13. — Buffalo-Ne'iw Yorko 
pasažfclriniam traukiniui tirš
tos miglos metu užgavus į pa
skutinį prekinio traukinio va
gonų, mašinistas ir kurinto- 
jas liko užmušti, o kiti trys 
traukinio tarnautojai- sunkiai 
sužeisti. Pasažieriu niekas ne
nukentėjo.

NUŠAUTA KALINYS BAN
DĘS PABĖGTI

sake Lunačarskis, 
skaičiaus 

dar nepa
mokyk los,

Švietimo 
t iri nė j i-

dar 
jas vaikų 
komisariato padaryti 
mai, pasak Lunačarskio, paro
dę, kad vaikai tik verčiami ei
na mokyklon, bet atėję 
da 
lių: nė knygų, nė pieštuvėlių,
nė popiečio, nė plunksnų, nė 
rašalo!

neran-
reikalingų mokslo priemo-

Liaudies mokytojų padėtis

Švietimo komisaras Luna
čarskis nurodė taipjau ir ap
verktinų liaudies mokyklų mo
kytojų padėtį. Liaudies moky
tojas kaime 
(4 dolerius) 
mieste — 13 
rio). Del to
mokyklas ir stengias gaut ku
rio nors kitokio darbo.

gauna 8 rublius 
algos mėnesiui, o 
rublių (6-1/2 dole- 
mokytojai meta

ATĖ-ISPANIJOS KARALIUS 
Mė SAVO PUSBROLIUI KA

RALIŠKUS TITULUS

.MADRIDAS, Ispanija, spa
lio 11. — Karalius Alfonsas pa
sirašė dekretą, kuriuo savo 
pusbroliui Don Luisui Fernan
dui. atima visus karališkus ti
tulus ir prerogativas. Don 
Luis biauriai apsiskan dalijo 
Paryžiuj, ir dėl to jis buvo iš 
Franci jos išvytas.

DAKOTOJ GAZOLINAS DAR 
LABIAU ATPIGO

MITCHELL, S. D., spalio 13. 
valstijos gazolino 

dar 
ga-

Visose 
stotyse kaina gazolinui 
viienu centu atpigo. Dabar 
lonui reikia mokėti tik 
centų.

MADRIDAS, Ispanija, spalio 
Valdžios paskelbimu ka- 

laiki- 
prisir 
Tetu

11.—
ro operacijos Morokkoj 
na i sustabdomos, kad 
ruoštis naujam ofensivui 
ano-Xaueno sektore.

ZR-3 LAUKIAMA ATSKREN
DANT ŠIANDIE

LAKEHURST, N. J., spalio 
14. — Jungtinių 'Valstijų Vo
kietijoj pastaty tasai dirižablis 
ZR-3, kurs praeito šeštadienio 
rytą išskrido iš Friedricihshafe- 
no, Vokietijos, |per Atlantiko 
vandenyną į Ameriką, radio pra
neša, kad esąs kelionėj apie 
1200 mylių nuo Amerikos pa
kraščio ir pakliuvęs į tirštą mig
lą. Orlaivis tikisis pasiekti Ame
riką trečiadienį [šiandie] apie 
priešpiečius.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 11. - Kunigų “eucharisti
nio kongreso” organizuotojai 
buvo priversti savo iškilmes 
Olimpijos teatre atidėti, ka
dangi darbininkų sąjungų fe
deracija instruktavo elektros 
ir kitus teatro darbininkus ne
dirbti.

Tolygų įsakymą federacija 
davė taipjau mūrininkams, dai- 
lydėms ir kitiems darbi n in
kams, kurie dėl to “eucharis
tinio kongreso” turėjo puošti 
bažnyčias.

DUELIS ITALŲ PARLAMEN
TO NARIO SU LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIUM

FLORENCIJA, Italija, spalio 
11. — 'tarp parlamento nario 
Dino Philipsono ir laikraščio 
Nazionc redaktoriaus Borelli’c 
šiandie įvyko dvikova kardais, 
kurioj parlamento atstovas bu
vo du kartu sužeistas, o re
daktorius kartą. Duelis įvyko 
dėl kilusių tarp jųdviejų poli
tinių ginčų.

MQUNDSV1LLE, W. Va., 
spalio 13. — Vienas kalinys 
buvo nušautas, antras pavojin
gai sužeistas, bandant jiems šį 
ryta pabėgti iš valstijos sun
kiųjų darbų kalėjimo.

AMERIKOS LAIVAS DEGA

LONDONAS, spalio 12.
Praneša, kad jūrėse apie pen
kias mylias nuo Beachyhead 
degąs Amerikos garlaivis Min- 
ncqua.

7

NE KAS GYVENIMAS 
BUDELIUI Visa Lietuva

K0RH
Chicago ir apietinkė: — Gra- 

žu; nedidelė temperatuiros at
maina; lengvas šiaurėryčių! vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 62° F.

šiandie saulė teka 6:00, leid
žiasi 5:13 vai.

VIENA, Austrija, spalio 13. 
— Nevykęs budelio gyvenimas! 
štai Vienos korikas Kari šoe- 
ben gavo 114 laiškų su grūmo
jimais padaryti galą jam, jo 
pačiai ir jo vaikams, šešiolikę 
karių jis buvo gatvėse užpul
tas ir sumuštas.. Ir nė viena 
apdraudos kompanija nenori jo 
gyvybės apdrausti.

Susiinteresavus

PINIGŲ KURSAS

FORDAS STEIGS SAVO 
DIRBTUVES AUSTRA

LIJOJ .

Vakar, spalio 14 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.49
Belgijos, 100 frankų ........... $4.84
Danijos, 100 kronų ................  $17.49
Italijos, 100 lirų ..................  $4.37
Francijo.s, 100 frankų ........... $5.26
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.31
Olandijos, 100 florinų ............ $39.28
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.23

—..... .......... .. . -M - r. . ............... .... ..........................

Lietuvos Pinigu Kursas

WINDS0R, Ont., spalio 10.— 
Kanados Fordo Motorų 
nijos vice-pirmininkas 
Campbell skelbia, kad 
padaryti planai įsteigti
Motorų kompaniją Australijoj, 
kapitalizuotą 5 inilionais dole
rių. ‘

kompar 
W. R. 

esą jau
Fordo

SINCLAIRO KOMPANIJA IMA
NAFTOS KONCESI

JAS PERSIJOJ

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 25 

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

102.75

TEHERANAS, Persija, spalio 
9. — New Yorko Sinclair Oil 
kompanija telegrafu pranešė 
Persų valdžiai, kad ji priimsian- 
ti koncesijas,
pasiūlytos Persų naftos laukuo
se.

kuriog jai buvo

NEW YORKAS, spalio 11.- 
Brooklyno prieplaukoj kilo 
gąisras garlaivy President Polk. 
Nudegė viršutiniojo denio da
lis ir vienas žmogus sudegė.

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

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra-

* mos kainuoja tik

50 CENTV
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 ,S. Halsted St. 
s TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
. - BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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RINKINIŲ REZCITATAMS
PAAIŠKĖJUS

Karmas, rugsėjo 25. Dienraš
čiuose jau tapo paskelbta ką tik 
buvusią rinkimų j Savivaldybes 
rezultatai. Kadangi rinkimai 
buvo atlikta slaptu balsavimu, 
tai tokių balsavimų daviniai aiš
kiai charakterizuoja dabartinį 
Lietuvos piliečių nusistatymą 
bei jų krypsnį. Iš paskelbtųjų 
laikraščiuose balsavimo davinių 
pasirodo, kad šiuose rinkimuose 
į miestų ir valsčių savivaldybes 
Lietuvos liaudis daugiausia bal
savo už socialdemokratus, o po 
jų daugiau balsų gavo valstie
čiai liaudininkai. Gi krikščionys 
demokratai federantai, Ūkinin
kų Sąjunga ir, komunistai paly
ginant su buvusiais rinkimais į 
savivaldybes prieš 3 metus1 Uo
gavo balsų žymiai mažiau. Kau
ne tarp kitų buvo išstačitisi savo 
kandidatų sąrašą ir naujoji Lie
tuvos Darbo žmonių (Nekveda- 
vičiaus) Partija—20 numeriu, 
bet nepravedė nei vieno atsto
vo.

Šių rinkimų rezultatai parodo, 
kad Lietuvos dafbc žmones savo 
klasinėje kovoje pakrypo į tik

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietavė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininke ii motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

KODYKhfi No. 17
Virinio Receptai

Apie ketvirtdalis pinigų praleidžia
mų maistui jūsų namuose turėtų eiti 
ant javinių valgių', nes jie yra mais
tingi ir sveiki. Senoje tėvynėj jus 
valgėt juodų duonų, ryžius, makaro
nus ir čielus grudus namie sudalytus 
ir naudojamus su pienu ar smetona. 
Tie papročiai yra pergeri numesti 
atvykus j šią šalį. Vienok, namie 
gaminti grudai kokius jus naudojot 
tenai čia pavaduojama produktais iš
dirbamais didelių grudų išdirbysčių. 
Kukuruzų flakai yra vienas populia- 
riškiausias javų maistas naudojamas 
Amerikos namuose šiandien. Kuku
rūzų flakai (Corn Flakes) yra gerai 
vaikams ir suaugusiems. Juos gali
ma naudoti receptuose kepimui ir vi
rimui. Sekant'is receptas kukuruzų 
flakų makaronams yra skanus.

CORN FLAKES MACARONAl
2 kiaušinių baltymai ,
1 puodukas cukraus
% šaukštuko vanilos
1 puodukas kokonutų
2 puodukai corn flakes
H puoduko riešutų vidurių (ka

potų).
Suplak kiaušinių baltimus iki su- 

tirštės, dadėk po biski cukrų, paskui 
dadėk vanilą, kokunutus, komų fla- 
kus ir riešutus. Dėk sauradon po 
šaukštą kurį pasviestuok, ir kenk ne- 
perkarštame pečiuje iki makaronai 
lieka gražiai rudi. <

Virtuvės Reikaluose
Kuomet perkat grapefruitus arba 

orandžius geriausia išbandyt juos 
pasvarstant rankose. Sunkus plona- 
skuriai yra geriausi.

Arbatą duodant reikia padėti ant 
stalo indą su cinamono cukrum kad 
jį galima butų naudoti su pyragai
čiais arba kitu kuo kaip kas mėgsta.

Darant bile razinkų pyragų, ra- 
zinkų sėklas reikia išimti, rupiai jas 
sukapoti ir sumiltavus dėti į pyrago 
tešlą.

Perpiovimui lengvai citrino, padėk 
jį trumpam į pečių. Jis suminkštės 
ir piausis lengvai kaip švieži vaisiai.

Medinės arba stiklinės šakutės ge
riau yra naudoti duodant į stalą ruk- 
šČius agurkus arba lemoną, nes ac
tas ant jų neveikia.

Naminiai Pasigerėjimai
Thermos bpnkos korkas gal atsi

duoti arba turėt kavos skonį kada jį 
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS1:

Borden’s Evaporated Pienas, yra liaujate pieno dėl valgių, vartokite 
du syk riebesnis kaip parastas bute-' Borden’s Evaporated Pieną. Jis su- 
liuosė pienas. Kuomet tiktai veika-1 taupys jums pinigų už pieno bilas.

V Pleiskanos sunaikina— 
£> . , ’ V Ruffles atgaivina!

v į ■! Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant atmena
i A II Umuša duobę, taip ir pleiskanos, nors 161«to
0 • II bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra

i ; A IĮ priežastimi plaukų miplonSjimo, kurie su lai- 
ku pasiduoda nuplikimui.

f į! Naprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs i s * J/ Naudokite

^^SįįĮįįį^l^į^^^ tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
.. . neSv‘‘dU baltų lupynėlių pirmų pasirodymą 

savo galvoje. Ruffies sunaikint pleiskanas ir paragins augimą Jūsų plaukų. 
Bunka 65c. aptiekoae, arba už 75c. yisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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

rąjį kelią — prie socialdenio 
kratų. Pavyzdžiui, kad ir pa
čiam Kmine, nežiūrint j tai, kad 
balševikai su federantais prieš 
rinkimų kampanijoje (mitin
guose ir kur tik gaudami gali
mybes) socialdemokratams kiek 
galėdami trukdė, vienok tuo pa
čiu metu kada bolševikai į mies
to savivaldybę tepravędė tik 4 
atstovus; o federantai Vos 2 at
stovu, o socialdemokratai prave
dė net 8 savo atstovus.

Esant tokiems dalykams, kri
kščioniškosios ir bolševikiškos 
diktatūros šalininkai pasijuto 
labai nejaukioje padėtyje ir su 
nusiminimu krapštydami savo 
pakaušius galvoja kaip čia iš to
kios padėties išsikasus.

— Lietuvos darbininkas.

VILKAI LIETUVOJ.

RUNKIAI, Mariampolės apsk. 
— Runkių miškuose pasirodė 
vilkų. Prieš keletą dienų paplo
vė vieno ūkininko tris, o kito 
vieną avį. Matyt, butą visos šei
mynos, kuri turėjo kur pelkėse 
išsivesti.

i pirmu sykiu naudoji. To prašalini- 
' mui, Įmerk korką j karštų parafinų 
iki korko visos skylutės užsidengs.

I Pakartok tą kada parafinas nudils.
Keletas veidrodžių tinkamai sudė

tų padidint ižžiuroj kambarį.
Laikyk akinius švariai. Maža bon- 

kute su pusiau ammopijos ir pusiau 
vandenio yra patogu, nes lašas ar 
du to skystimo nušveis akinius.

Mišinis bičių vaško ir terputino la- 
' bai gera valymui aržuolinių rakandų. 
Senu šilkiniu skareliu ant galo ge
riausia nužibint.

Preplėštą linini stalo uždangalą ge
riausia susinti siulu ištrauktu iš to 
paties užtiesalo.

Skalbiant nosinukes kurios pagel
tonavo, naudok biskį tartai* skysti
mo perpiovimui ir jos išeis baltos 
kaip sniegas.

Grožės Patarimai 5
Daugelis žmonių valgo ar perdaug 

ar permažai,^aiba valgo tą kas jiems 
ne ant gero. Abelnai, vyrai valgo to
kių valgių perdaug kurie nėra geri, 
moters valgo permažai. Sykį pradė
jus prisilaikyt nuo valgymo reikia ir 
laikytis iki gana. Krakmoliniu z ir 
saldžių valgių reikia vengti. Nerei
kia naudot kavoj ar arbatoj cukraus. 
Duoną reikia apdžiovint ant ugnies 
ir naudot visai mažai sviesto. Val
gyk dikčiai vaisių ir šviežių daržovių. 
Gerk daugiausia kiek gali vandens. 
Svarbiausia ko reikia vengti tai už
kietėjimo ir nevirškinimo. Bandyk 
būti veikli kiek galima, užtektinai 
miegok ir kelk anksti ryte. Trumpi 
ėjimai i ir iš darbo prisidės prie pa
darymo gyvesne.

Ypatiška Sveikata x
Maisto mokslininkai skelbia pieną 

esant didžiu “apsaugos“ maistu. Pie
nas savaimi yra pilnas maistas — ku
ris viską suteikia. Suaugusiems rei
kia jo taip kaip ir mažam, nes mai
stai kurie neduoda normalios vysty
mosi jiegos jaunam neapaikys stip
rumo ir kūno lygsvaros dideliame. 
Augantis jaunimas neturi aplenkti 
pieno, kuris ne tik suteikia kurą rei
kalingai neregijai druskų reikalingų 
kunui ir daugiau vitaminų negu kiti 
maistai. Pienas turi visus' reikalin
gus maisto elementus, ir teikia juos 
formoj taip lengvai suvirškinamoje 
kad paliuosuoja kūno mašineriją nuo 
bereikalingo intempimo. Mis. MICHIIEVIH- MIKIENE 

AKUSERKA
3101 So. Halsted J3L, kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligosė prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

NAUJIENOS, Oileagb, m

BrosWm. Landshaft

Valgių Karalius
Kąrvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Bordeno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro karvės 
pieno maistingumą geriau, negu koks kitas produktas. 
Yra tyriausias, šviežiausias pienrtas su smetona. Karvės 
yra geriausiai prižiilrimos ir veterinarai nuolat peržiū
ri jas. ,t ;

Bordeno Evaporated Pienas y^ą, parankiausia, taupin- 
giausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis susdygi- 

? goriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime 
kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, 
kurįs pilasi iš. keno kaip smetona.

' t • ■i1 i. ’ A JI 11 ' 1
Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garuodihtu Pienu, pasiuskit mums kupo
ną, paženklinant kokias pamokas norit, 
ir mes pasiųsim dovanai.

AJNSVVeETEN^ 
^APORAT^

M ILK

fTHB BORDEN fCOMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

.. ..‘V • J,.,..
Duona 
Saldainis 
žuvys

KUPONAS’
Sosai 
Mėsos 
Pyragai

• Pajai
Pudingai 
Sriubos

Vardas ...... .......... ...?.............. 6 f
1

r,whii»ni'in ,
Adresas ......

iail

AUTOMOBILIAI

Naujos mados išdirbimo automobiliai su dideliu atpi
ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

2336 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 0502

DR. M. J. CĖRZAN
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., 
kampas Noble St.

Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Kcystone 9130.

UCTUV1ĮJ BAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

a. L MVfflONIS, M. 0.
4643 So. Mictiigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9. iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare
L __  X

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9' iki 12, 1 iki 3 delną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, 111.

L ■■■ —----

Dr. A. K. Rutkauskasi GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Wc<steni Avė
i Trl , Lafayette 4146 !' L  ______ ______ _ ______ —>'

te*

■T. /-.-.;. . . K

1. Blvd. «LT 
. Woitkewlc» 

BANĮ.S t
AKURERKa 

/L M M 
t po 
moteumnuju 

•ims prii 
no kiekvienaik* 

.itsftlkimd. n'e‘ 
Ją yputjšką pri 
Mųrėjimą. Duodi 
■atarimuH mote 
•hr.«* ir mergi 
>oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

---------- '........................................... ............

HERZMAN®
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žZnomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, clii- 
rurgas ir akušeris.

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

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

VAliANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai
i , . ) 3110. Naktį

telefonais •< Drexe] 0950
( Boulevard 4136 

3410 So. Halsted St.
Vai.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė,, 2 lubos 

; Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po pieL 
Telefonas Midway 2880

------------ --------------- ----------------—

Telephone Yards 0994 <:'a;

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligi;

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

L-----------------1?...—......
! -..... ................................................................

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
.......................     -i*

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dro Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kcdzie Av$. Phone 
Lafayctte 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 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 

L ............. .i,.,........ ■■■/

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

Optomotrlst
Tel. Boulevard R487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant J 

lubų
1R01 Blue Island Avė 
Pitono Roosevelt 2025

Francuziškas Daktaras
Spccialištjis kraujo .otlos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

į viršaus Ashland Stati' (tanko 
i Telefonas Canal 0461

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Albany Avė.

V. nuo 1’2 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayctte 3878-7716

rb- ii V?' į : ’ r-
>»■ ______________ _  ■ ___ -

NORĖDAMR
ĮPIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
f NYTI VISADOS KREIPKITftS FE t'tvh ivir;.-;. ta/s .jums bu Si 
f ANT NAUDOS.

i. L FABIDN AS Cfi.

809 W, 3516 Sl„ Chicago į
Tel. Ik Icvard OGU ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-£ 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
« Parduodam Laivakortes. • $

j m ■IB.IMII yn-Jhiiii I 1.1, „ ngy

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Advokatas 

t Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

V Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 S’o. Marshficld Avė.
--------------------- , „Į P

A.,A. Olis |
ADVOKATAS

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

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedelio ir

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

v lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas viguose Teismuose, F.gaamL 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgali ojiraus.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Handolpb 5261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefeaas Canal 1«<7.

' J. P. WAITCHES
LAWY’ER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Ihdiana Avė.

Tel.: Pullman 6877

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Vi W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
• Tol. Yords 4681

§ A. E. STASULANI [
; ADVOKATAS . ;
1 77 VV. Wa8hlngton S't. Room 911 į
: Tel. Central 6200
: Cicero Ųtąminko vakare j
| 1314 S. Cicero A v. T.Cięcro 5036
H Ant Bridgeporto Seredoj nuo I
I 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. g
M 3236 S. Halsted St. T.Boul. G737 Jj

Į Tol. Lafayette 4223 I
Plumbinb, Heatii

Kaiko lietuvis, lietuviams visados į 
patarnauju kuogeriausiai

M, Yuška,
3228 W. 38-tli SI., Chiceg BĮ |
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BRIGHTON PARK T0WN OF LAKEBRIGHTON PARK

Frank’s Shoe Store

iki

T0WN OF LAKE

.. I '/Kžk.C .i! /iii-. t .Y,

NAUJIENOS, Chicago, III.

kiek- 
kaip

ledų i 
ledinį 
nigų.

Pirkit RADI O 
Palikite dabar 

sutaupykite

2G33 West 47th Street, 
kampas Talman Avė. 
Tel. Lafayette 2886 

CHICAGO, ILL.

Eks-
Ka-
Ka-
pi-

DR. S. DAVITZ 
DENTISTAS 

2001 VV. 35th St., 
kampas 35th St. ir Robey 

Egzaminavimas Dykai
Ofisas atdaras nuo 10 ryto iki 9 vak. 

Tel. Lafayette 8733

AugšČiausio gatunko čeverykai dėl 
visos familijos

2439 W. 47th St., 
Chicago, III

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų fumishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

Phone Lafayette 4741
• Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin.

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

$6.99 ir aukščiau. Didelis pasi-na- 
Esu 15 metų tame biznyje. 

Todėl kiekvienas kuris su manim 
turės biznio reikalą, užtikrinu, kad 
bus pilnai užganėdintas.

Phonę Lafayette 3018

Auto Globė Radiator 
Repair

GEO. L. CLEVELAND, 
Savininkas

3738 Archer Avė.

D*

GmRAĘSpgN

WEST SIDE

BRIDGEPORTAS
Du įplauky šaltiniai
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BRIGHTON PARK'

ANTON J. STUPAY
Vyrų aprėdalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės 
Valome ir dažome 
4220 Archer Avė.

Joseph Rekar
VĖLIAUSIOS MADOS 

ČEVERIKAI
2422 West 47 Street 

CHICAGO, ILL.

ALFA
Bohemian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00
Galima pada
ryti turtingą iri 
gerą gėrimą. 
Mes turime vi
sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Mari Eitract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

Ranka ranką mazgoja
Savas pas savą, tai yra lietu

vių obalsis. “Naujienų” skaity
tojai gali matyti, kiek savų ir 
svetimųjų remia “Naujienas” 
šioje biznio rodyklėje. Užteko 
priminti šiems biznieriams, kad 
jie stotų į lokalinę (apielinkės) 
biznio rodyklę.” Taip, mes su 
“Naujienomis”! — buvo atsaky
mas.

Kas galėtų priešintis tokiem 
žmonėms, kurie nori draugiškai 
sugyventi ir vieni antriem mu
sų principas gyvenimai) — sa
vas pas savą.

Kur tik neužeisi, visi musų 
biznieriai džiaugsmingai pasitin 
ka Naujienų atstovą. Kai kurie 
net rugoja: “kodėl pirmiau tas 
nebuvo įvesta “Naujienose”, ko
dėl taip ilgai neateina “Naujie
nų” atstovas paimti ir įdėti lo
kalinį) biznio rodyklėn!”

Atstovai darbuojasi kiekvie
noje apielinkėje • ir pereis per 
kiekvieną musų biznierių. Brig- 
hton Park ir Tovvn of I^ike dar
buojasi J. Jankus, kuris atsto
vauja “Naujienų” reikalus.

» Nuomonė ir musų biznierių 
gyvavimas Brighton Parke, pa
sak J. Jankaus yra tokia:

Turbut seniausias per 17 me
tų darantis su lietuviais biznį, 
yra F. Carusillo, 3862 Archer' 
Avė., kuris užlaiko visokių čeve
rykų krautuvę ir senus sutaiso.

Jis sako, kad su lietuviais jis 
jokio nesusipratimo neturėjęs.

Jis net užsidėjo antrą biznį 
McKinley Wet Wash skalbyklą.

— Reporteris. \

Kiekvienas žmogus privalo 
turėti du įplaukų šaltinius — 
vieną iš jo darbo, o kitą iš jo 
taupi n i ų.

Ne mažiau kaip 20% savo už
darbio žmogus privalo nuolatai 
dėti bankon ant procento, o ka
da sutaupinta suma pasiekia 
$1000.00 ar daugiau, privalo nu
sipirkti sau morgičį ar boną, ir 
imti 6%. Kas taip elgiasi tas 
eina į ramią, šviesią ir linksmą 
ateitį.

Geriausia banka pinigams 
taupinti ar morgičius ir bonus 
pirkti, yra lietuvių banka

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. HaJsted St. 

Chicago, III.

Telephone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

• LIETUVIŠKAS GRABORIUS
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

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

3307 Auhurn Avenue, 
Chicago, III.

GARADŽIAI
Už

$229
Jus galite nusipirkti visą materio- 
lą dėl 2 karų garažiaus, miera 
18x18 pėdų, neįskaitant cementi
niu grindų ir pastatymo.

Už

$397
Jus galite nusipirkti tą patį gara- 
džių pilnai pastatytą ant jūsų lo
to su cemento grindimis ir du sy
kiu malevotu. Gatavas įvažiuoti 
karą. Ateikite ir pamatykite mo
deli ir gaukite dykai naudingą do
vaną.

Douglas Products Co.
2901-19 S’o. Halsted Street 
Frieš Mark White Square

1UDITORIUM 
CHOP SUEY

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

U/.kviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

3202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

BRIDGEPORTAS BRIDGEPORTAS
Telefonas Boulevard 2469

Grigotius Burba Cloak 
Store

Moterį} dreses, kautai ir sijonai 
daromi ant orderio 

3214 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

Chicago, III.

APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

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

„J. J_____ L-LL-J—ĮJJUJ L—

DISTRIBUTORIAI

Oulbranaen Trade Mark

Mus speciališkumas yra viršutiniai/ 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 South Halsted S't.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERUNG

SIUVfiJAS
Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lome ,dažome, prašiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Rpckwell Hardware 
Store

JONAS DERINGIS 
4414 So. Rockwe]| St.

Visokių geležimi} daiktų: kirvių, 
peilių, pjūklų ir malevos visokios 
spalvos ir visokį * kuknios indai. 
Parduodame nupiginta kaina. Da- 
statome į visas dalis miesto.

Phone Lafayette 4689

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service z

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią lietuvių įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKUIŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

GOLOMBIEWSKIO
RECEPTŲ APTIEKA

Pirkite čionai RADIO pigiausiomis 
kainomis. Radio ir jų dalys, 
pertų patarimai.

dovanoms.
orderį ir

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS STORE 

2644 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su 

vienu pirkimu, kurie taip geri, 
auksas. ,

McKINLEY WET WASH LAUDRY 
F. CARUSILLO

4051 So. Artesian Avė.
Skalbimas utarninke ir seredoj 25 
svarai, $1,15, virš to 5c. svarui. Ket
verge ir pėtnyčioj, $1.00 už 25 sva
rus. Siųskite savo skalbinius mums 
ir nesirūpinkit daugiau.

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

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

CHICAGO, ILL.

K. Kasparaitis
38E7 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
KONTRAKTORIUS IR 

RRAL RSTATE
Budavoju medžio ir muro 

mus.

Tel. Yards 1541 
Res. 11061 So.

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

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Chas. K. Vuosaitis
PATYRĘS LIETUVIŲ KRIAUČIUS 

Vyrų ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Valome, Dažome ir Atnaujiname 
Senus.

2337 So. Leavitt St., Chicago, III. 
Tel. Roosevelt 8982

Phone Lafayette 0271

Liberty Hardware
L. Strojwas, savininkas 

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

Taisome ir nikeliuojame.
2701 W. 47 St.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS 
GRABORIUS

2314 W. 23rd Place 
CHICAGO, ILL.

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

Apredaly Krautuvė
Mes užlaikom vyrų, moteių 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.

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. B2nd Street, 
CHICAGO, ILL.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

N. GIRDVHIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

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

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

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

Chicago, III.

DR. M. K. SHEEHY 
DENTISTAS 

3795 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6154 

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

Phone Lafayette 8617
SKLEIDĖJAI

Lietuviškos ir Amerikoniškos 
Muzikos ir Dainos.

Gulbramen Trade Mark
Grojikliai pianai su neiuvisKais 

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.

—............ .................. nu I rtnii jtiė

rami OF LAKE

MI

Skrybėles jaunoms 
merginoms, mote
rims ir vaikams, 
labai žemomis kai
nomis.

Pečiai dėl Apšildymo

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
'Paisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

Phone Boulevard 3386
Laikrodėlių taisymas musų 

speciališkumas
CHARLES K. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.

Nuo 
rinkimas visokių išdirbisčių ,kokių tik 
kam reikės.
P. BARŠKIS, FURNITURE STORE 

1748-50 W. 47th St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

American Restaurant
Geriausias valgis, pigiausia kaina," 

cigarai, tabakas, cigaretai 
MRS. C. E. GUSTUSON

3904 Archer Avė.
IIIIIIIIIIIIIIIM

Phone Lafayette 6342

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

LIETUVIAI KONTRAKTORIAI
Suveda dratus dėl namų ir dirbtu

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

Thone Lafayette 8881 
Res. Phone Englewood 6479

DR. FRANCIS J. HEENEY 
Optometrist

Akys egzaminuojamos 
Akiniai pritaikomi 

Valandos nuo 10 iki 5, nuo 7 
42(20 Archer Avė. 

, M...———, ....... ...... .

Geriausi Pianai
Yra Kimball ir yra parduoda
mi tik geresnėse krautuvėse, 
už tą pačią kainą visur. Iš 
Lietuviškų krautuvių yra 
vien tik THE PEOPLES 
FURNITURE CO., Krautu
ves 1922-32 So. Halsted St. ir 
4177-83 Archer Avė. Parduo
da Kimball 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.

j.MAUTNER’s'
DRYGOODSSTORE J

3793 Archer Avė

ROSELANOAS

Carusillo
• LITTLE ITALY ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ
Subatomis bargenai 

Phone McKinley 4251 
3862 Archer Avė.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

Tel. Pullman 5787 
SAM RUDNIK 

Laikrodininkas i r 
auksorius. . Fono
grafai ir rekordai. 
Persikraustė iš 342 
Kensington Avė.
11^21 So. Michigan 

Avenue.

NAUJIENy APIELINKE

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

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

tarnavimas laikrodėliais.

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

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

Lietuvių Rūbų Dirbtuvė
JOE DICKSHOT, savininkas

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

ir vaikų visokius rubus.
Darbas garantuotas, kaina prieinama

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

Frank J. Kral & Son
KVIETKININKAI

Pastatome į visas dalis miesto 
1903 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Phone Canal 4732.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Savin. PETRAS PAKŠTIS 

Puikus įtaisymas: garu, lietaus ir 
dideli loviai maudytis.

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

ties, penktadieniais ir šeštadieniais.

Telephone Canal 6174
J. F. Radzius

LIETUVYS' GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, III.NAUJIENŲ APIELINKE

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
JUOZAS GUDJONIS 

3825 Archer Avė. 
Phone Lafayette G809 

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

TAJERAI, BATTERIS, MOBILE 
ALIVA IR VISOKIOS REIKME

NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Tajerus ir Baateris 

NEW CITY TIRE & S’UPPLY CO. 
1702 W. 47 St. 

Phone Boulevard 2282 
Vedėjas A. A. VASILIAUSKAS

Amerikos Doleriai Nusiun-
'y '

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 į Lietuvą bus dastatyti į 
sekamą laikotarpį.
1. Lewin, Kražiai, išsiuntė liepos 30, 1924, išmokėta 
augusto 21, tik 21 dieną. Rabinas J. L. Blochas, Tel
šiai, išsiuntė augusto 4, 1924, išmokėta augusto 25, 
1924, tiktai 21 dieha, Ite Wisgeridiski, 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

SCIHUUFIFZ^BANh
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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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams.............. . ..... —-
Pusei metų ..............
Trims mėnesiams __ _
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojua:
Viena kopija -------- —----------- 3c
Savaitei __ ___....... 18c
Mėnesiui ________ __ ____ __  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams___ _______________ $7.00
Plisei metų ______ , ,iri,----  3.50
Trims mėnesiams  ________  1.75
Dviem mėnesiam' ___ ______ - 1.25
Vienam mėnesini

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Ų, • (Atpiginta) * :

$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

I Kaip kunigai mokina Lie
tuvos žmonęs “doros”, paro
do sekantys pavyzdžiai.

“Liet. Žinios” praneša, 
kad Kulvos klebonas kan. 
Karvelis tapo nubaustas 
teismo dviem parom arešto 
už tai, kad apšmeižė prade- 

i damosios mokyklos moky
toją Juškevičių. Kitas ku
nigas, Zarasų progimnazi
jos kapelionas Janilionis, 
šmeižė apskrities švietimo 
komisiją, ir teismas jį nu
baudė 5 parom arešto.

Tai tiktai keleto paskuti
nių savaičių atsitikimai. 
Prieš tai jau ne kartą buvo 
girdėt apie panašius atsitiki
mus.

Jeigu Lietuvos teismai tu
ri net kalėjimu bausti kuni
gus už žmonių garbės plėši
mą, tai kokios pagarbos 
žmonės gali turėti savo 
“dvasiškiems ganytojams” ?

_ .75

Spaliy 1 d. turėjo prasi
dėti nauja Lietuvos seimo 
sesija. Valdžios laikrašty
je, “Lietuvoje”, idėta seimo 

Metams......................................$8.001 pirmininko, J. Staugaičio,
Trims mėnesiams........... ..... 2.00 Į pakvietimas atstovams, kad
Pinigus reikia siųsti palto Money jie susirinktų. .

Orderiu, kartu su užsakymu. Bet Klaipėdos krašto at-
■ stovai dar neišrinkti. Ko- 

Chicagos lajkraštis “DaDy dei . Lietuvos valdžia taip 
News” pradėjo ' spausdįnti ilgai neigia klaipediečiy tei- 
federalės žvalgybos agentę, seš?< s ' . v 
J. Spolanskio, pasakojimą Į >, t y ‘ . ’m!> t 
apie “raudonąjį pavojų” 
Amerikoje. Tai daroma 
aiškiu tikslu ne apšviesti pu
bliką, o tiktai pagąsdinti ją, 
kaip mažą vaiką, baubu.

Nes, viena, jokio bolševi
kiško pavojaus Amerikoje Į “Vienybė”, kuri išreiškė min- 
nėra. Antra, jeigu tam lai- Lį, kad išganymas nuo imperia- 
kraščiui rūpėtų painformuo- lizmo bus visų tautų susivieny
ti žmones. apie bolševizmą, ,ne viepoje valstybėje, dabar 
tai jisai pats pasistengtų ge- “*0’ kad tasg°f internaciona-

. J . 1 . v. ,. lizinas esąs ne toks, kaip Nau-
riaus SU juo susipažinti. pienų”. Ji stojanti už idėją

 Tautų Sąjungos, kurią įsteigė 
I“liberališkų minčių žmonės”:

“Tokis internacionalizmas 
nėra ‘Naujienų’ rųšies inter
nacionalizmas, kur žydas gali 
turėt daugiau teisių Lietuvo
je (daugiau, negu kas? “N.” 
Red.), ir ‘Naujienos’ jį gina, 
kur vokietys Klaipėdoje gali 
joti ant lietuvių, o ‘Naujie
nos’ gina (ką? “N.” Red.), 
kur rusų kalba gali viešpatau
ti Lietuvos teismuose, o ‘Nau
jienos’ tą gina. Musų in
ternacionalizmas reikalauja 
visoms tautoms lygių teisių, 
ir reikalauja, kad gamtos tur
tai ir medžiaga butų prieina
mi visoms tautoms”.

-

ilgai neigia klaipėdiečių tei-
— v t S k ♦

T

Apžvalga
KAM MELUOT?

tų sumanymas yra paremtas 
tautų lygybės principų?

Iškreipdama musų mintį, 
“Vienybė” rašo, jogei mes sto
ję už tai, kad rusų kalba “viešr 
patautų” Lietuvos teismuose, j 
Nieko panašaus “Naujienose” ne 
buvo. Klausimas ėjo tiktai apie 
tai, kad seniems advokatams, 
nemokantiems lietuvių kalbos,1 
butų leista per keletą metų, kol 
jie išmoks lietuviškai vartoti 
rusų kalbą. Kai tas klausimas 
kilo, mes pasakėme, kad už
drausti tiems advokatams var
toti kalbą, kurioje jie ėjo moks
lą, ir neduoti jiems laikd išmok
ti lietuvių kalbą, reikštų atimti 
jiems duoną.

Aišku, kad su viešpataujan
čios kalbos klausimu Lietuvos 
teismuose tas dalykas neturi 
nieko bendra. Viešpataujanti 
teisęio kalba yra ta, kurioje 
yra vedami teismo raštai ir da
romi teisėjo nuosprendžiai, 
“Naujienos” gi niekuomet ne
reikalavo, kad ta kalba butų ru
siška.

Bet be reikalo '‘Viienybė” de
dasi tokia didele lietuvių kalbos 
gynėja. Ažuot melavusi, kad 
‘Naujienos” norinčios pražudy
ti lietuvių kalbą, ji padarytų'ge
rinus, kad pati geriau jos pra
moktų, nes dabar ji dažnai ją 
daičko aršiaus, negu Kauno žy
dai. štai, tame pačiame “Vien.” 
numeryje, iš kurio mes aukš- 
čiaus padavėme ištrauką, viena
me “peržvalgos” straipsnyje ra
šoma:

“Raštininkai, buvę Indijoje 
ir Siame bei . Indo-Kinijoje; 
pasakoja, kad kiniečiai padą- 
ro labai gerus vyrus ir te
nykščių tautelių merginos su 
noru už jų teka.”
Jeigu “Vienybės” redaktorius 

pasakytų kuriam žmogui Lietu
voje, kad “kiniečiai padaro la
bai gerus vyrus”, tai žmogus 
pamanytų, kad tas redaktorius 
arba iš galvos išsikraustė, arba 
nori jį ant juoko palaikyti. .

Lietuvių kalbhi butų sveikiau, 
jeigu tie žmonės, kurie jos nemo
ka, kalbėtų rusiškai, žydiškai ar 
kai,p kitaip, tik nevartotų biaiA1 
raus žargono, kaip “Vienybė”.

Įžangoje prie žvalgybinin
ko straipsnio, “Daily News” 
sako:

“Nuo pat 1918- metų, 
tuoj po to, kai komunisti
nė idėja ėmė virti kunku
lu Rusijoje ir tenai įvyki
no monarchinės valdžios 
nuvertimą, pradėjo skleis
tis gandai Jungtinėse Val
stijose, įspėjantys žmones, 
kad panašus judėjimas ga
li kuomet nors turėt pasi
sekimo ir čionai...”
Šituose žodžiuose paliesti 

du faktai, ir abudu iškreip
ti. Bolševikiškas komuniz
mas “užvirė” Rusijoje ne 
1918-ais, bet 1917 metais. 
Bolševikai nuvertė ne mo
narchiją, bet revoliucinę, de
mokratinę valdžią.

Caro valdžią Rusijoje nu
vertė visos liaudies sukili
mas, ir toje liaudyje vado
vaujančią rolę vaidino visai 
ne bolševikai. Praėjo dau- 
giaus kaip pusė metų po ca
ro nuvertimo, kuomet bolše
vikai, vesdami paskui save 

. tamsiuosius darbininkus ir 
kareivius, paėmė viršų ant 
revoliucinės valdžios, su
griaudami bendrą revoliuci- 

^nės demokratijos frontą. 
Bet ir po to, kai bolševikai 
jau buvo paėmę valdžią į 
savo ? rankas, steigiamojo 
seifno rinkimuose, jie pralai-: 
mėjo. 'Riomet jie panaikino 
visuotiną balsavimą.

Kas nė šitų faktų nežino, 
tas turėtų apie bolševizmą 
nekalbėti.

“Vienybe”, vadinasi, nori pa
sakyti, kad “Naujienų interna
cionalizmas reikalaująs ne lygių 
teisių visoms tautoms, bet di
desnių teisių kitoms tautoms, 
negu lietuviams.

Bet “Naujienos” niekuomet 
to nereikalavo, ir Brooklyno 
tautininkų laikraštis tiesiog 
meluoja, prasimanydamas to
kius dalykus.

“Naujienos” peikė tuos chu
liganiškus elementus, kurie 
Kaune ir Šiauliuose degutu te
pė žydų iškabas naktimis ir 
daužė sinagogų bei žydų krau
tuvių langus, — bet nejaugi 
“Vienybė” mano, kad tie chuli
ganiški darbai sutinka su tautų 
lygybės idėja?

Kai dėl Klaipėdos vokiečių, 
tai “Naujienos” taip pat nie
kuomet negydė nė vieno netei
singo jų reikalavimo. Klaipėdos 
vokiečių nacionalizmą “Naujie
nos” yra aštriau kritikavusios, 
negu kuris kitas laikraštis. Bet 
jos kritikavo taip pat ir lietuvių 
,nacionalistus ^Klaipėdos ,į krašte, 
kuomet pastarieji ėmė kelti‘su
manymą, kad nemokantiems 
lietuvių kalbos ė klaipėdiečiams 
butų atimta teisė dalyvauti vi
sos Lietuvos seime. Ar “Vieny
bė” sakys, kati ir tas nacionalis-

KAIP KOVOTI SU KARO 
PAVOJUM?

Didis socialistų teoretikas, 
Karolis Kautskis, kuriam ryto 
sueis 70 metų, rašo New York o 
socialistų savaitraštyje, “The 
New Leader”, apie tai,> kokio
mis priemonėmis galima apsau
goti pasaulio taiką. Jisai randa, 
kad tam yra reikalingos dvi jė
gos: tarptautinio socializmo ju
dėjimas ir Tautų Sąjunga.

Kautskis kritikuoja tą nuo
monę, kad tol, kol gyvuos kapi
talizmo tvarka, karaą bus neiš
vengiamas. Jisai nurodo, kad to
kios aiškios' ribos tarpe kapita
lizmo gadynės ir socializmo ga
dynės, kokią daro teorija, prak
tikoje nėra, žmonių visuomenė 
iš vienos sistemos į kitą neper
eina vienu žingsniu, todėl nie
kuomet nebus galima pasakyti: 
kapitalizmas baigiasi šiandie, 
socializmai prasideda ryto. Tar
pe tų dviejų sistemų bus gana 
.ilgas laikotarpis, kuriame kapi
talizmo ir socializmo-jėgos ko
vos tarp savęs. »

Europa šiandie jau yra įžen
gusi į tą pereinamąjį xlaikotar- 
pį. Vienose šalyse dar yra stip
resnės kapatalisfiniės tendenci
jos, kitose jau socialistinės; 
bet —

“Kiekvienoje didelėje kapi
talistinėje valstybėje progre
sas jau nužengė taip toli, kad 
joks karas negali būt veda
mas be proletariato pritari- 

gadynės de- 
akyveizdoje 
gadynės at
galimas tik- 
masūs stoją

nijOs mylėtojų), neturinčių 
jokios įtakos ir reikšmės, bet 
buvo pavirtęs rimtu politikos 
veiksniu. Prieš paskutinį ka- 
rą dauguma žmonių kiekvie
noje šalyje su išsivysčiusia, 
kapitalizmo forma stojo už 
taiką. Jie buvo griežtai prie
šingi karui, ir vien to butų 
pakakę sulaikyti karo kilimą, 
nevartojant net tokių despe
ratiškų priemonių, 'kaip ge- 
neralis streikas, kariuomenes 
streikas arba sukilimas. Vie- / I -"ta
na tiktai minių opozicija bu
tų sugebėjusi priversti vald
žias atsižadėti karo, kuris 
šiandie gali būt laimėtas tik
tai energingu ir entuziastin
gu liaudies dalyvavimu”.
Kodėl gi tat karas vistiek įvy

ko, jeigu žmonės jo nenorėjo? 
Karolis Kautskis duoda į tai la
bai įdomų atsakymą. Jisai sa
ko, kad minios, tiesa, buvo prie
šingos karui, —

“Bet opozicija karui apėmė 
tiktai užpuolimo karus. Nė 
Vokietijos, nė Francijos, nė 
ypatingai Anglijos valdžia ne
būtų drįsusi per paskutinį de
šimtmetį įsivelti į Europos 
karą, pasirodydama . savo 
žmonių akyse pikto užpuoli
ko rolėje. Bet visai kitoks bu
vo nusistatymas ginkluoto 
pasipriešinimo klausimu, ša- 
lies (niepriklausomjybės i gyni
mo nuo svetinio užpuolimo. 
Taikos mylėtojams buvo lei
stina ir net buvo laikoma jų 
pareiga stoti prieš svetimą 
užpuolimą.

“Šitokios pažvalgos laikėsi 
ir socialistai, • neišskiriant 
ma|rksininkų, nuo Markso ir 
Engelso iki Bebelio ir Gues- 
de’o, iki pat pasaulio karo. 
Paskutiniam kare socialistų 
nuomonės šituo klausimu bu
vo ne vienodos. Daugelis jų 
atmetė visokį karą, net ir ap
sigynimo karą. Bet negali bū
ti abejonės, kad, jeigu kiltų 
naujas karas, tai ta puse, k u- 
ri jaustųsi esanti užpulta, tu
rėtų didelės žmonių daugu- 

j mos paramą, net ir darbinin
kų ir socialistų”.
Socializmo teoretikas toliaus 

sako, kad griežtas užpuolimo 
karo atmetimas turėtų būt pa
kankamas tam, kad padarius 
negalimais visus karus, bent 
tarp tokių šalių, kurios turi stip
rų proletariatą. Bet štai kame 
oėda: žmonių minioms yra la
bai sunku atskirti, kuris karas 
yra užpuolimo, o kuris apsigy
nimo karas. Diplomatai gali vi
suomet taip supainioti dalykus, 
kad liaudis butų suklaidinta. 
Taip atsitiko Vokietijoje 1914 
m., kur didfelė dauguma žmo
nių, neišskiriant ir socialistų,z 
buvo tvirtai įsitikinę, kad jų ša
lis esanti užpulta ir kad reikia 
visoms jėgoms ginti ją, idant 
priešo armijos neįsiveržtų į jos 
teritoriją.

Valdžios negalėtų klaidinti 
žmones, jeigu jos butų priver
ktos savo nesutikimus pavesti 
išspręsti Tautų Sąjungai fa|rba 
bešališkam arbitracijos teis
mui.

Pati Tautų Sąjunga, Kaut- 
skio nuomone, neturi pajėgos 
sulaikyti nuo karo dideles val
stybes, pasiryžusias griebtis 

ginklo. Tą pajėgą turi proleta
riatas. Bet’kad proletariatas ga
lėtų tinkamai pavartoti savo jė
gą kuro sulaikymui,'tai turi gy- 
vuot tokia tarptautiųė įstaiga, 
kuri padėtų žmonių masėms at
skirti, kas yra užpuolilkas ka
re.

Latvių vidaus 
padėtis.

šaulių tvarkymas., — Savival
dybės ir jų rinkimai. — Plė
šimi^ ir žudynių sumažėji
mas. . — Apskričių viršininkų; 
klausimas. — Emigrantai*— 
Latvių pilies sumanymas.

pasikalbėjimą 
numatomas 
ir bendrai 

padėtį.
ministeris palie- 
perorganizavimo

apie
nau- 
apie

[“!”] šiomis dienomis Lat
vių vidaus reikalų ministeris 
Juraševskis turėjo su spaudos 
atstovais
Latvių vidaus 
jas reformas 
vidaus krašto

Pirmiausia 
tęs šaulių
klausimą. Sekant Latvių spau
dą, tenka pastebėti, kad ji daž
nai kėlė šaulių perorganizavi
mo reikalą. Dabartiniu laiku 
šauliai ‘priklauso prie dviejų 
valdžių, būtent prie krašto ap
saugos ir> vidaus reikalų minis- 
terių. Deliui šio reiškinio esti 
kai kuriose vietose net nesusi
pratimų. Ministeris, palietęs 
šį klausimą nurodė spaudos at
stovams, kad iš šios padėties 

būtent, kad šau- 
priklausytų vienai 

ar krašto apsaugos
liai ištisai 
valdžiai — 
ar vidaus reikalų ministeriui. 
Šis reikalas jau esąs pradėtas 
vienoje komisijoje svarstyti, 
bet dar nesą žinių prie kokios 
valdžios priskirs.

Kalbėdamas apie savivaldy
bių busimus netolimoj ateity 
rinkimus, ministeris pabrėžė, 
kad esančios išdirbtos ministe
rijos rinkimams naujos taisyk
lėm, kurios mažai tesiskiria nuo 
seimo rinkimo taisyklių. Kiek
vienas sukakęs 21 metus galė
siąs balsuoti. Čia ministerio 
nenurodyta, kokios yra įneš
tos rinkimų taisyklose patai
sos. Rodos, dėl šių pataisų kai
riosios partijos spaudoje nepa
tenkintos.

Plėšikavimas ir žudynės susi
mažinę. Liepos mėnesy yra re
gistruotos 5 žudynes, iš jų trys 
atidengtos ir 12 plėšimų. Bir
želio mūn. buvę 9 žudynės ir 
19 plėšimų. Svarbiausias plė
šikavimo ir žudynių centras 
esąs Latgalija. Bet, ministerio 
išsireiškimų, dabarlĮniu metu 
įvairios gaujos pradėtos gau
dyti, ir jų daug perėję Į Rusus. 
Bet ten tos bandos nerimsta 
ir nuolat nori grįžti vėl į Lat
gali ją. Todėl reikalinga sustip
rinti pasienio sargybą. Šiam 
reikalui yra iškeltas projek
tas sustiprinti sargybą, kuri 
reikalaus apie 10 milijonų rub
lių išlaidų. Bet dėl Latgalių 
krašto gerovės negalima atsi
sakyti nuo šio projekto.

Ministeris priminė ginčus su 
kairiaisiais seimo nariais dėl 
apskričių viršininkų kilnoji
mo ir iš tarnybos paleidimo. 
Kairieji seimo nariai yra įne
šę šiuo reikalu didelę motyvuo
tą interpeliaciją. Jie nurodo, 
kad paleidžiami apskričių vi r-' 
šininkai ne kaipo tarnybai ne
tinkami, kaip aiškino ministe
ris spaudos atstovams, bet to
dėl, kad kai kurie nepriklausę • • prie seimo daugumos partijų. 
Šis klausimas seime busiąs

A. Vienuolis

Prakeiktieji Vienuoliai
(Tęsiny!)

•Bet nesuskubo jis pabaigtiNe vienas. vienuolis atsiminda
vo tada savo, gimtinę ramiuo- paskutinio žodžio, kaip vienas 
se Gruzinų kloniuose, kur nie- vienuolių įsmeigė jam į kruti- 
kuomet nebūdavo nei sniego, 
nei tokių baisių pūgų, atsimin
davo linksmas jaunumės die- 
nas, gražias kitada mylėtas! 
merginas... Ne vienas vienuo
lis pagailėdavo tada pasižadč-j 
jęs Dievui tarnauti šiam vie
nuolyne ir išsižadėjęs visų šio* 
pasaulio malonybių.

Bet pūga praeidavo, ir nusi
raminę vienuoliai 
tiek daug darbo, 
davo nuo vienuolyno sienų ir 
bokštų sniegą, kol pasitaisyda
vo vėjo sudraskytus stogus ir 
išvarty tus kryžius.

nę peilį ir nustūmė jį nuo kal
no.

—Prakeikti bukite! Prakeik
ti! - suriko nelaimingasis pa
siuntinys, krisdamas nuo kal-

turėdavo
kol atsikas-

Jau $ buvo geras vidurnaktis, 
kada vienuoliai įvairiais klau
simais ir mėginimais pažinę 
tikrus gruzinų pasiuntinius, 
įs|ileido juos į vidų. Pasiunti
niai, gavę iš vyriausiojo vie
nuolio palaiminimą, tuoj, ne
žiūrėdami didelio nuovargio ir 
alkio, ėmė pasakot apie baisią 
iš visų pusių gruzinus užklu
pusią nelaimę ir su ašaromis 
meldė broliją kuo veikiausios 
pagelbos.

Išklausę pasiuntinių,’ visi 
vienuoliai suėjo į didelį, slap
tąjį vienuolyno rūsį, kuriame 
gulėjo auksas, ir teh pradėjo 
svarstyti, kuriuo budu išgelbė
jus iš pražūties tėvynė. Ilgai 
nesvarstę, be ginčų, visi vienu 
balsu nutarė kuo veikiausiai 
atseikėti du maišu aukso, ati
duoti juodu pasiuntiniams ir 
dargi patiems palydėti nuo kal
no.

—Prakeikti bukite! Prakeik
ti! — įvairiais balsais atkar
tojo kalnai nakties tamsumoj.

—Prakeikti bukite! Prakeik
ti ! — atsiliepė kalnams bedug
nes ir tarpukahiiai.

Prakeikti bukite! Prakeik
ti — silpnas aido atbalsis nu
baigė ir patvirtino apačioje 
ten, kur iš po ledynų knarkė 
Devdoraka ir ūžė Amylušos 
upelis.

Apčiupomis? kits kitam pa
sidėdami ir kits kitą pasilaiky
dami, tik jiems žinomais keliu
kais ėmė leistis nuo kalno auk
su nešini vienuoliai. 

t

, -t—‘Prakeikti bukite! Prakeik
ti! — be paliovos skambėjo 
vienuolių ausyse.

■ 1
Prakeikti bukite! Prakeik

ti! - girgždėjo kiekvienos 
sniego gabalėlis, risdamasis iš 
Uo jų kojų į pakalrtę.

(Bus daugiau)

mo. Naujosios 
mokratijose ir 
milžiniškų musij 
rnijų, karas yra 
tai tuomet, kai
į"jį su entuziazmu. Net, prieš 
pasllviitinį karą'.i1 buržuazinis; 
pacifizmas' 'stipriai augo, gre-i 
ta su socialistiniu judėjimu.1 
Anglijoje pacifizmas augo net 
sparčiau, negu socializmas; 
jisai buvo jaa nebe saujalės'
geros širdies filantropų (žmo- turiolika mylių nuo Carlyle.

PAVOGĖ PAŠTO SIUNTINIUS
IR 30,000 DOLERIŲ 

PINIGAIS

CARLY(LE, 111., spalio 10. — 
Keturi plėšikai atvykę šį rytų 
automobiliu j Baltimore & Oliio 
gelęžinkelio' stotį, pašląvė pąš- 

su pirmos y 
ir

klabės
BfįoH-M) v dblėrių

to 'maišą 
siuntiniais 
pinigais.

Valandą prieš tai tu r imt tie 
patys keturi plėšikai išplėšė

Latvijoje dabartiniu laiku 
esą 1300 zcmigrantų, kurie iš 
Rusijos norėję išvažiuoti į 
Ameriką. Latvių vyriausybė 
savo laiku kreipėsi į Amerikos* 
vyriausybę prašydama Lat
viams padaryti išimtį. Ameri
kos vyriausybe su tuo suliko 
ir kiekvieną mėnesį leidžia įva
žiuoti be kvotos 35 emigran- 
tams. Emigrantii su Nanseno 
pasais esą 18,000 žmonių. Jie 
daugiausia užsiima prekyba ir 
amatu. Jų tarpe esą daug lite
ratų, artistų ir šiaip įvairių 
proft'sijų žmonių.

Vyriausybės esąs sumanytas 
vienas didelis darbas. Manoma 
greitai' pradėti slalylj valdžios 
pilis. Jame turi sutilpti visos 
valdžios įstaigos, kaip valsty
bės kontrole, švietimo, vidaus, 
karo, teisingumo ministerijos ir 
kit. įstaigos, išskyrus tik susi
siekimo ministeriją. Pilies pa-*

Bet kada atkasė vienuoliai 
geltoną, žibinti auksą ir ėmė 
pilstyti į maišus, pagailo 
jiems aukso, ir pradėjo jie 
tarp sav£s kalbėtis, ar nepasi
tenkintų padišachas vienu mai
šu, ar ne sektų jo permaldauti 
visai nedavus aukso, rasit sek
tųs išgelbėti tėvynė kitais ke
liais... ir galų gale nusprendė 
— aukso neduoti visai, bet kuo 
skubiausiai išnešti jį į kąlnus 
ir paslėpti ten po amžinu snie
gu; o pasiuntiniams pranešti, 
kad visame vienuolyne neatsi
radę dargi vieno pilno maišo’ 
aukso.

“Bene pirmą kartą naikina 
ir degina gruzinų kraštą jų 
priešai musulmonai? Ar ne vie-t 
ną kartą ištuštėjusi ^Iruzija iš 
kraujo ir pelenų atsigaivinda
vo ir vėl pražysdavo?...”

Taip, sąžinės graužiami, ra
minos patys save vienuoliai ir 
pilstė į maišiukus po tiek auk
so, po kiek kiekvienas galėjo' 
panešti. Netrukus visas auk
sas buvo supilstytas į tiek mai-

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALŲ DIDELĘ
KALĖDŲ

EKSKURSIJĄ
Rengia inusų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto
Nuvažiuosit stačiai j Baltijos Jū
rių Portą kur persėsit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų
I KLAIPĖDĄ ATVYKSIT

Parankiausia Linija į Klaipėdą 
Visu Keliu Vandenų/ 

Klfl IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Estonia ........... Spalio 22
Laivas, “Lituania”   Lapkr. 12 
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line ■ t
9 Broadway New York, N. Y.

kiek buvo vienuolių.
kits kitam užsiristiPasidėję 

maišelius ant pečių ir užsige
sinę švyturius, tyliai išėjo jie 
už varių,- pamiršę prieš tokį 
pavojingą žygį ne tik bepasi- 
melsti, bet ir persižegnoti.

Pirmas ėjo vyriausiasis vie
nuolis ir pats savo ranka atra
kinėjo ir užrakinėjo slaptųjų 
vienuolyno landynių vartelius.; 
Išėję už vartų ir apsižvalgę 
nakties tamsoj, buvo jau besi-! 
lėidžią nuo kalno žemyn, lik 
staiga prieš juos išaugo, kaip: 
iš-po žemių, vienas pasiantinių, 
ii> pamalęs vienuolius maišeliais 
apsunkintus, tvėre vyriausįjį 
už rankos ir nustebimo ir bai
mės balsu paklausė:

— Dvasios tėve, ką darai?!

statymas kabinsiąs arti 750 
milijonų latvių rublių.

Į vieną -spaudos atstovo už
klausimą z ar lįkrai jishiorį^ 
atsistatydinti su ministeriu pir
mininku, jis atsake, kad tuo 
klausimu nebuvę visai net kal
bėta ir nemanas eiti dimisijom

—A*

r

YORKN EW 
HAMBURG

hBteŽSjiie,1
HAMBIKGAME1UCANLINE

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Rcliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, H ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay , “Cleveland", 
“Hansa”, “Thurjngia” ir “West- 

su ęabin ir III klesa*phalią
Gerai;. mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.
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Pirrnadieilio vakare,

CHICAGOS

“Mes esame ant kelio 
prie pergalės”.

Valijos princas jau apleido 
Chicago. Užbaigė jis savo vi
zitą su šokiais turčių kliube, 
kur šoko iki 3:80 vai. ryto. 
1X1 jo tų šokių prisiėjo sulai
kyti traukinį trims valandoms. 
Turčių senmergės (jaunųjų šo
kiuose mažai buvo), kurioms 
teko su princu šokti, dabar ne- 
beįfnano kaip ir besidžiaugti.

Austrijos lenkų čempionas EJ 
BurgeDc. Jis linksmai pažiu-1 
vėjo į savo priešą Sarpalių.1 
Jam atrodė, kad Sarpalius bus 
tik. taip sau litviakas, su ku- 
riuo biskį pa*si 
Sarpalius reiškia 
kų milžinas 
niui buliui yra sprandą nusu- 
kęs.

Karotinu.- brolis, Petras Sar
palius lapo laiko dabotojas.

k u-
K?

, kad šis len-1 
ne vienam latiki-

Trynima* Visad*! Suteikia Palengvinimą!
Ncatsidčkit ant riebaluotų Itiosčlų, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- 
rnentas I

Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Marinimo ir budavojimo generalis 

KONTRAKTORIUS
.3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lmve Avė.

Sako La Follette, aštriai kriti
kuodamas sali valdančius 
bankierius ir pasižadėdamas 
kovoti už didesnę šalies lais
vę ir demokratiją.

: LIETUVIAI LAIMĖJO 
RISTYNES

Jau buvo rašyta apie perei
tą šeštadienį įvykusias Sėkmin
gas senatoriaus La Follette, pa
žangiųjų kandidato į preziden
tus, prakalbas. Nežiūrint augš- 
tos įžangos, kuri eina finansa
vimui rinkimų kampanijos, de- 
sėtkai tuksiančių susirinko sve
tainėn, o negalėję įtilpti sve
tainėn prakalbos klausėsi lau
ke per megafonus.

Visa ta milžiniška minia La 
Follettą pasitiko didžiausiu en
tuziazmu ir ovacijomis. Ovaci
jos tęsėsi ir per visą jo ilgą ir 
turiningą prakalbą, kiekvienas 
jo svarbesnis žodis iššaukda
mas naujas ovacijas. Prakalba 
buvo rimta ir niekam nepatai
kaujanti. Jis sakė tai, ką jis 
žinojo ar mate, nežiūrint ar 
kas kam patiko ir ką ji palie
tė; nebandė, kaip sakant “vi- 
nioti Į bovehią”, bet šakė taip, 
kaip dalykas ' ištikrųjų yra. 
Kliuvo todėl politikieriams, 
bankicriams ir Wall gatvei, ku-

milžinai susikibo. Paliokas par
metė Sarpalių’ ir taisosi pri-1 
spausti jo pečius.' Sarpalius tc- 
čiaps pasipurtė, vertė lenkų 
per galvų, surakino kojomis ir 
rankas sukaustęs pėt* 12 minu-

Ircg. 8. V. Pat. Ofise.

kiekiams, 
tinai 
rodė,

a ti
ku rie dabar yra fak- 

ša'lics valdonais. Jis nu- 
kaip 1020-22 m. WaU 
veda plačiausią “opcn 

kampaniją ir tam n-esi- 
kad

darbininkus 
Kapitalistams pagel

ti tėjo teismai, kurie prieš

shop 
druvėjo jokių priemonių, 
lik orgunizuotus 

•sumušti.
bon
darbininkus pradėjo išdavinė
ti įvairius injunetionus. Kapi
talistai pasiėmė savo žinion 
net ir justicijos departamentą 
ir nesidrovėjo net federalinę 
kariuomenę vartoti prieš dar
bininkus.

“Tarptautiniai bankieriai”, 
sakė La Follette, “patapo vy
riausia valdžia toj ekonominėj 
<Jigąrchijoj. Wall gatves bun
keriai paėmė savo kontrolėn 
didžiausius šalies turtus: gele
žinkelius, 250,000 mylių ilgio 
ir su apie 20,(100,000,000 dol. 
apyvartos kapitalu; gamtos 
turtai, kaip anglis, geležies ru- 

<lą, aliejus perėjo kontrolėn 
tos pačios klikos.

“Didelės apdraudos kompa
nijos, kurioms dolerius sude
da žmonės, patapo kaipir pri
vatinė nuosavybė Wall gatvės 
bankierių. į jų rankas pateko 
t rustas po trusto, monopolis 
pd monopoliaus.

“Žinoma yra, kad bankuose 
sudėti kapitalai yra tampriai 
surišti su šalies ekonominiu 
gyvenimu. Visas musų ekono
minis gyvenimas priklausė nuo 
įsakymų valdančios iš Wall 
gatvės klikos, kaip tas įvyko 
1920 m.

“Visas šalies pramoninis gy
venimas yra vedamas WaP 
gatves bankinio sindikato.

“Dabartiniame k 
rikos demokratijos 
rankose

Prisiminė

ka įsimaišė

Zyje Ame- 
ateitis yra 

Amerikos liaudies.”
La Kol Ietie ir apie 
prie kurių Ameri- 

į pasaulinį' karą.

‘‘Didžiausią įtaką į Jungt. 
Valstijų įsimaišymą į pasauli
nį karą turėjo bankierių fir
ma ir Anglijos finansinių inte
resų agentai — J. P. Morgan 
A Co. Kada Morganas pradėjo 
agituot už karą J. Valstijose, tai 
J. P. Morgan A Co. f ima bu
vo įklimpusi finansiniai ant 
silptų milionų dolerių, kuriuos 
ji sukišo j įvairias paskolas 
Europai, o tuos pinigus galėjo 
atgauti tik tokiame atsitikime, 
jei karą butų laimėję talkinin
kai.

spalio
13 d., Meldažio svet. įvyko pir
mosios šiame sezone lietuvių 
ristyilės. Ncatsilankiua P. Nor-'tų lenką prispaudė prie mat pa
kui, jo vietą užėmė jaunas ir, Antrą kartą lenkų galijo-

J.uzė- paguldė j 5 minutes. Jiems 
Prieš jį stojo franeuzų bž teisėją buvo Juozas Bance

vičius. —Rep.

visuomet buvo pagclblnga gyduole. Jis yra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini- 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nora tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
baženklio.

F. AB. RICHTER & CO.

DR. VAITUSH, O. I).
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Augustas Freimontas yra vienas iš lietuvių galijotų sun
kiųjų vogų kilnojime. .Jis dalyvauja konteste už čempioną t ą 
penktadieny, spalio 17 d., Columbia Hali, 18 ir So. Paulina 
Si., Town of Ląkė.

Augustas Freimontas sveria 200 svarų, jaunas ir tvir
tas vyras, kuris yra dalyvavęs j daugelyje kontestų. Jis niek 
ur nėra pralaimėjęs ir kaskart, jo jėgos didinasi. Jei jam .pasi
seks šį kon testą laimėti, tai jis žada kibti prie pasaulinio sun
kiųjų vogų kilnotojų čempiono Matysck’o.

tvirtas vyras Wolt:?ris 
nas.
čempionas Kaistantinas La
Buže. Jų referi buvo South ’ ■—« ■■■■■■ ■■ •
Park čempionas Levickis. Dr. j j 
Zalatorius buvo laiko daboto-1 kvietkų auginimo.

1 /\f\ f J f t

jas.
Gražu buvo žiūrėti, kai Ju

zėnas franeuzų čempioną vo
liojo kai liapšę. Po 17 min. ir 
20 sek. surakinta galva fran- 
euzas išsitiesė. Antrą kartą 
franeuzas ristis atsisakė, nes 
susižeidęs.

štai išlenda 
nas dzūkas” 
Prieš jį išeina

“Dabar žmones jau žino, kadį 
lie žmonė.’, kurie daugiausia 
atike ir nakaJavo karo, buvo 

Jo, kurie tikėjosi iš karo dau- 
Igiausia uždirbti.”

Neaplenkė nepametęs ir Wa- 
'•hingtone nesenai iškilusio 
sliejaus skandalo ir kariu išė
jusios aikštėn esančios val- 
ižies viršūnėse dideles korup
cijos.

“('raitas ii- korupcija,” sakė 
i.a Follette, “taip išsiplatino, 
: ui pasiekė nei Baltojo Namo 
■uris. Partijoj, kurioj seniau 
zadovu buvo tokia didelis ir 
ieisingas žmogus kaip Abra
kam Lincoiln, dabar nėra net 
nė vieno žmogaus, kuris ture-, 
tų drąsos garsiai užprotestuo
ti prieš tą didelę korupcinę or
giją, orgiją, panašią toms, ko
kius buvo paskutinėse dienose 
Rynto puolimo.”

Bet La Follette nenusimena, 
lis tiki į šviesią ateitį ir mato, 
kad liaudis nugalės visą tai. 
“Demokratai ir republikonai 
šiandie yru jau sumušti,” drą
siai pareiškia l.a l^ollette. “Jie 

neteko jokiDs progos laimeli. 
Mes lesame ant kelio prie per
galės.“ Ir tas jo drąsus pareiš
kimas susilaukė kuodidžiausio 
milžiniškos minios pritarimo. 
N'emažesnio pritarimo jis susi
laukė ir tada, kada jis aštriai 
kritikavo dabartinius teismus, 
kurie tarnauja tik kapitalis
tams ir persekioja darbiniu- < 
kus visokiais injunetionais. Bet 
didžiausio entuziazmo ir ova
cijų iššaukė 'jo šis pareiški
mas :

pa

kai
šu teikė

“Jeigu aš Lipsiu prezidentu 
tuojaus ant visados .užsi

baigs visokie Palmerio ir l)au- 
ghertby in junetionai. Valdžios 
'kareiviai pildys tik las parei
gas, kurioms jie yra skirti ir 
Amerikos kareiviai nebus 
žeminti iki to, *kad iš jų 
ryti streiklaužius.”

Ta Jga, rimta ir karšia 
ba 70 m. kovotojo
daug naujos energijos ir drą
sos visai tai milžiniškai miniai 
dar griežčiau ir nea t laidžiau 
kovoti už geresnę ir šviesesnę 
ateitį. Jei Amerikos liaudis 
iiks išjudinta, jei ikišiol negal
vojusi la milžiniška masė žmo 
lių pradės dabar galvoti iš
rūpini is savo ateitim, tai ši 
linkimų kampanija bus atsiek 
kusi dideliu ir svarbių’ pasek
mių. Ir jeigu La ■ Follette ir 
neliktų išrinktas, tai visgi a ta- 
išjudinta liaudis ne-besuslos' 
bet nuolatos. tvirtės ir jau drą
siau žengs sunkiu kovos keliu 
prie pergalės, prie laimėjimo.

Trys žmones užmušti
Užvakar automobiliai užmu

šė dar tris žmones. Tuo budu 
ši.mel automobiliai užmušė 
jau 530 žmonių — 32 žmones 
šį menesį. Ir tai nežiūrint ma> 
sinių areštų automobilistų už 
mažiausius peržengimus važi
nėjimosi taisyklių.

Koroneris 
daryli,' kad 
mių skaičių 
jo valstijos 
įstatymus,
kad automobilistai butų fizi
niai ir protiniai ištirti ir kad 
tik sveikiems butų išduodami 
laisniai 
tiems gi, 
pergreitai 
žiuojant, 
imami ir
lėtų automobilių valdyti. Koro
neris giriasi radęs jau daug 
pritarėjų tam įstatymų pro
jektui. Panašus įstatymai buvo 
pernai almesli, daugiausia pa- 
stangomis Ghjcagos automobi- 
listų kliubo.

musų “drapež- 
J. Bancevičius. 

tariamasis airių 
bulius C. Robert. Teisėjo viie- 
tų užima J. Uktvcris. Pasižiu
rėjus į juodu, rodosi,/kad mu-' 
sų dzūkelis yra i ik rankovė 
prieš sijoną. Susikibo. Airis 
raito Bancevicių ir rodosi da 
biskis ir jau po viskam. Bet 
Bancevičius pasigavo airį ir 
kad pradės metyti ir trankyti, 
tas net dejuoja. Po 18 min. 
jau Robertas nepasiliuosavo ir 
išsitiesė. Antrą kartą Bance
vičius airi patiesė į 5 minutes.

Ant pat galo pasirodo Karo
lis Sarpalius. Prieš jį išeina

Bukite pasirengę dėl rudeninių
. ‘ . Kapitalas $200,-

000.00. įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BR0WN BROTHERS COMPANY 

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

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožes, vynuogės ir t. t.

FRA N K CICALA
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

, Atsiųsime saįesmaną, !

nebesumano Kij 
sumažinus nelai- 
ir rengiasi išnau- 
legislaturon įnešti 
kurie reikalautų.

valdyti automobilius; 
kuri;? liktų sugauti 
ar neatsargiai „va

kari laisniai butų at- 
jie daugiau nebega-

Smulkios Žinios
l>rie 18 ir Halsted galvių 

llakted gatvekaris Įužkliuvjo 
už besisukančio į šalinę gat
vę galvekario, kuris buvo nu
šokęs nuo bėgių ir gerokai jį 
apardė. Bitf sužeistų žmonių 
nėra.

Trys plėšikai įsilaužė į Con- 
gress butelio D28 - tą kam
barį ir radę ten lošiančius kau
liukais 25 ar daugiai! delega
tus, kurie dalyvauja sviesto,' 
kiaušinių ir paukščių pirklių 
konvencijoj, juos apiplėšė, at
imdami iš jų apie $10,000.

Akinių pritaieymo mene
20 metu prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

1545 West 47th St.
Phonc Boulevard 7589

Ar jums skauda galvą 
Ar jūsų akys ašaroja? 
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 mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučihte kaip ir, smiltie akyse? 
Ar yra balta dėmė ant rokų ? 
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis? .

John J. Smetona
\ AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave„ 
Kampus 18 gatvės

Ant ’iecio augšto virš Platto ap- 
tfekos r apibartai 14, 15, 16 ir 17. 
Valnn^< i uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nędėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną ,1

7 ’

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

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

4204 Archer Ate., Chitago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rainas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldleniais nuo 9 iki 12 plotų.

Telephone Lafayette 4543
~-T ■ 11—1——IBI ■ i iir~T I I—rmri - ------~rni——

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargas ir atei
tyj padaro daug blojįo.
šiandie jum yra j^ikalinga pasi
matyt su c^iitojraktorlu ir buk 
sveikas. ,. ( •*' r ’

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

v.

Pasitarkite su

SPECIALISTU
Įstaiga 27 met.
Prie State gat.

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Jį su uarkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmu paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

jb b z įsr o
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nCra svaigalų. 
Nora nurkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietOjimo, 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauglaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už 
^rba pasiųskite tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RICHTER CO.
1 104-114 So. 4th Street

vidurių

boukų,

Brooklyn, N. Y.

— —r 
■

u

KUOMET JUS SERGATE
Pirm utinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoja” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakanti Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold MediCal Office jus surasite, zkad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei ji|s reikalaujate Kraujo Eg- 
ziaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagalba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD MEDICAL OFFICE

CltISWOLI> MEDICAL OFFICE, 544 Woodwar<l Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nędėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su 
francuziškomįs 
mis

šilkiniais dryželiais, 
nugaromis, 2 kelne- 

siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nędėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai
, Olselio kainomis visiems 

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

' PEOPLES PLUNMBING AND
/ HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and
401 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymaiket 4251

NU

LIGONIAI, PALIEGĘ 10 NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

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

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

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

Gydymo Biuras

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

Biuro telefonas MONRK 1219. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

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

vakare. Nędėlioj nuo 10 iki 12, .po pietų pagal sutartj.

Daug atsitikimų nuo apakimo— 
daug atsitikimų nuo kreivų įikių 
ir negero matymo — daug atsiti
kimų skaudamų akių — daug at
sitikimų silpnų akių yra priežastis 
vidurinių ligų nuo kurių pats li
gonis negali pats per save išsigy
dyti.

Vien tik akiniai tokiame atsiti
kime nieko nepagelbsti; jie tiktai 
pagerina efektą, o liga vidujine 
vis pasilieka tokia pat arba dar 
prastesne.

Saugumas ir užtikrinimas gludi 
pasitarime su akių daktaru kuris 
turi patyrimą ir reputaciją. Toks 
daktaras netik kad pataisys regė
jimą su .gerais akiniais, bet jis su
ras ligą ir duos gerą receptą pra- 
šalinimui ligos.

Laike mano buvimo 27 metų 
prie State gatves, erzami na\au 
ir išlydžiau tūkstančius ligonių — 
vienus su paprastomis ligomis ki
tus su labai komplikotomis ligo
mis. A?, iŠgydžiau tokius ligo
nius, kur kiti daktarai, kurie turi 
mažiau patyrimo, negalėjo išgydy
ti. Todėl aš sakau, kad galiu ju
mis išgydyti, nežiūrint kaip sunki 
butų jūsų liga.

Kuomet jus ateisite j* mano ofi
są, jus visuomet raąite mane. Aš 
asmeniškai ištirsiu jūsų ai; 
kraują, jūsų tonsiluš, jūsų ink 
Aš surasiu ligą jei yra kur nors 
apart akių ligos.

Labai tankiai tas uždegimas at
siranda iš tonsilų arba nosies ligų 
ir nieko neturi bendro su ligomis 
privatinio pobūdžio. Tiesa gludi 
pilnoje egzaminacijoje ir teisinga
me ištyrime ligos. Tai yra mh- 
no būdas gydymo. Tuo budu aš 
suteikiu daug gero kenčiantiems.

Dvi akys tai svarbus dalykas ku
rį jums suteikė gamta. Todėl jus 
turite jas gerai saugoti, apsaugo
jant jas nuo kitų ligų.

Todėl jus negalite pavesti gydy
ti savo akis kam nors, bet tik dak
tarui specialistui — kuris turi pa
tyrimą ir gerą rekordą pas išgy
dytus žmonės.

Galvos skaudėjimas, nuvargu
sios akys, nervingumas, abelnas 
nusilpnėjimas — viskas tas gal būt 
yra priežastis akių ligų ir kuris 
stipriai paliečia akis.

Nerizikuokite 
yra pavojingi, 
ir leiskite man išegzaminuoti jūsų 
akis, jūsų sistemą, kad apsaugojus 
jūsų brangenybę — akių regėjimą.

LITTLE - . .1 
SPINOGPAPHS I

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata
rimus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSL^VV, 
Chiropractor

1645 W. 47 Chicago, III.
Tcl. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va-, 
kate. Nędėlioj nuo 10 iki 12 diena

>. Aš 
jūsų 
sluA.

— pasivčlinimai 
Ateikite šiandien

Dr. F. 0. CARTER
27 meta) prie State gatvės

AKYS, AUSYS, NOSIS,
į GERKLĖ

120 So. Statę St., Chicago.
Valandos nuo 9 iki 5. Nędėlioj' 

nuo 10 iki’12. j

Jei ieškai b&rgenų
skaityk Naujienų skelbimus.

............... - V ■ ■ ■ .. .......................T. ■ ■ m, ' ■!■■■■

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir uft- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeir.'inta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydyihą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra s pečiai urnas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje. * »

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodyroas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galinas 
pasitikėti. Ar no 
taip?

ll)R. M. G. MARTIN 
337 W. Madison Stn 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA- Wmrmano han-
dyrnai jūsų kraujo, ar mikroskopini!
nHvimaH Jubų slaptybių Huranda. ar jtiH ’ <%at« 
Huoaaa nuo Iikoh, ar ne. Peraltikrinkit I Gyvo*.

yra perdaug brausi, kad rizikuoti. Nauja* 
KyduoHy Hutamynian. perkeičia praktika medi- 
cinoje ligos hgiiol Bkullomon neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda kitam niokuli&kam gydymo 
metiniui. Aš naudoju mano praktikoj visu* 
včliaiiHlug Hcrumua. čirpini., antitoksinus, bak- 
terinaH ir naujautiias, ypatingas gyduoles ir 
vėliaUBius ir gerlatudus budus syilvmui utsU 
tenSjupių neguliu. Stok pHe burfo dėkingu ui- 
sąnčjHntM pacijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA >1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto rhtiub ofise nega
m manim*. Tei • 
črn apgaving-ą

• Pasekmių

litumet pasikalbėti 
tnngas gydymas, 
Etpvylimų ar m ižai. ___ _
yra tokios, kokių nb?Itfi.

Valandos: 9 ir-ts Hg 5:30 po h 
Seredomis ir nubatonris: 9 ryte I//;

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. R. G. MARTIN
387 W. Madison St.
• 1: 5Lulr«<><i >1 '•,<> u t ,

Chhago. Iii ,
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Lietuvių Rateliuose
Rengiamas J. Vaičkui 

vakaras

Šiandie prakalbos ant 
Town of Lake

Neužilgo Chicagos lietuviai 
turės progos pamatyti žymų ar
tistą — J. Vaičkų. Jam Meno 
Rėmėjai ruošia lapkričio 5 d. 
vakarą. Bilietai jau pagaminti 
ir pardavinėjami. Palengvini

mui įsigijimą bilietų, kiekvie
noj kolonijoj yra nuskirtos sto
tys, kur lietuviai galės nusipirk
ti bilietus. Patartina bilietus įsi
gyti iškalno, nes vėliau sunku 
jų bus gauti.

Chicagos lietuviai yra labai 
užinteresuoti tuo vakaru, ku
riam pasirodys žymi artistinėj 
pajėga asmenyje p. J. Vaičkaus. I 
J. Vaičkus puikus artistas. Ne 
veltui jis buvo pakviestas į ru
sų imperatorišką teatrą Petra
pily, kur tik gabiausi lošėjai pa
tenka. Į

'Lietuviuose J. Vaičkus irgi 
yra pasižymėjęs, kaipo tvėrėjas 
lietuvi.Sko teatro. Chicagiečiaii 
laukdami jo neapsivils. Tad pir
mos rųšies artistas, kuriuom ga
li gėrėtis kiekviena tauta.

šiandie vakare bus labai svar
bios prakalbos ant Town of 
Laike, kurias rangia lietuvių La 
Follette komitetas, tikslu išaiš
kinti piliečiams busiančius rin
kimus ir už ką lietuviai turi bal
suoti, kad išsirinkus gerinusį 
prezidentą.

Prakalbos bus buvusioj Elijo- 
šiauš svetainėj, 4600 So. Wood 
St. Kalbės buvęs aldermftnas W. 
Rodriguez ir advokatas Kl. Jur
gelionis.

Prakalbose bus išaiškintas La 
Follette programas ir kaip per 
balsavimą piliečiai gali pašalin
ti didžiumą Amerikos politinio 
gyvenimo ydų. Tad town of la- 
kiečiai atsilankykite į šias pra
kalbas jkuoskaitlingiausia, kaip 
vyrai taip ir moterys.

Pėtnyčioj didelės prakalbos 
bus ant Bridgepprto, I Mildos 
svetainėj.

North Šitie

neturėtumėt nt$is»kyti būti to
se puikiose vaišėse, kurias jums 
teikia tą dieną “Karalaitė Tik
roji Teisybė”. Pamatysit pačią 
“karalaitę”, jos bgmelj, girdė- 
sit jos ir jos draugių daineles; 
netik kad jos junks padainuos, 
bet ir pašoks. Tad eikime visi 
į tas puikiąsias vaišes. Tik kad 
patekus į tas vaišes ir galėjus 
įeiti svetainėn, reikia pasirūpin
ti iškalno gauti įėjimo biletą, 
kitaip į svetainę įeiti negalės. 
Brighton Parke tų biletų gali
ma gauti nuo “seniūno” prie 
3827 Archer Avė., arba pas jo 
įgaliotinį, barberį J. G., vienos 
durys toliau. Vlisus svečius ma
loniai pasitiks pati “karalaite” 
su savo gražuolėmis 
smagiai palinksmins, 
pasimatymo.

— Seniūnas

PRANEŠIMAI
L. D. K. Keistučio Dramos Skyriaus 

paskutinė generalė repeticija veikalo 
“Karalaitė Tikroji Teisybė’ įvyks tre
čiadieny, spalio 14 d., 7:45 vai. vak. 
McKinley Park svet., prie Western 
ir 38 gatvių.

Nariai turintieji roles malonėkite 
visi būtinai atsilankyti ir nesiveluot.

SIULYMAI KAMBARIŲ
RENDAI mimas vienam ar dviem 

vyrams, elektra, maudynes, vieta Šva
riai užlaikoma ir gera dėl gyvenimo, 
prie mažos šeimynos.

Kreipkitės,
2942 Pamell Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

ir visus
Iki mielo

Rimtis.

DAILIN. M. ŠILEIKIS
SUŽEISTAS

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks- 
ta šią dieną, t. yra spalio 15, 7:30 v. 
v. Mark White Sq. svet. “Library 
Room, prie Halstde ir 29 gatvių. Jau
nuoliai lankykit praktikas visi kurie 
to nepadarysit nebusite leidžiami ant 
steičiaus.

— Račt. Eugenija Grušaitė,

ASMENĮIJIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo mylimo dėdės Ani

ceto Baltiejaus. Paeina iš Puotkalių 
kaimo ,Skuodo valsč., Kretingos ap. 
Girdėjau, kad gyvena New Yorke. 
Malonėkit atsišaukti greitu laiku, ar
ba, jei, kas jj pažįsta, tai praneškn 
man apie jį ir paduokit jo antrašą. 
Busiu begalo dėkingas! Stud. Pranas 
Baltiejus, Lietuva, Ukmergė, Sodno 
gatvė N. 1.

RENDAI 2 ruimai vyrams su val
giu. Po viena gulėti, elektra, mau
dynės, patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės
4157 So. Kodzie Avo.

1 lubos
Tel. Lafayette 5998

GROJIKUS PIANAS
Turiu parduoti savo1 $800 vertes 

grojiklį pianą, su benčiumi ir 100 mu
zikos rolelių už

$110
Turi būt parduota pirm spalio 17 
priežasties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli Belmont Avė.

Klauskite M r. Roma piano

iš

BUNGALOW
4 kambarių bungalow, greitai au

gančioj kolonijoj, suburb, 2 blokai 
nuo stoties, prie Burlington geležin
kelio. Yra vanduo, gasas, elektra, 
cementinis kelias ir viskas išmokėta, 
$400 įmokėti kitus po $35 j mėnesį, 
įskaitąnt palūkanas, labai pigiai už 
pinigus.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61 st St.

Phone Normai 7691

JIESKO DARBO
PAIEŠKAI! darbo prie namų 

gali būti vienas ar du vaikų. 
Turiu gerą patiriiną. atsišaukit 

Zofija Michalik
1310 N. Oakley Rlvd.

Bas. front

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serrifc su namu. 4 kambariai pagy
venimui prie krautuvės. Namas 
randasi geroj vietoj ir daro gerą 
cash biznį. Kaina $5200. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.

10625 Hox Avė., So. Chicago, III.
Phone Sagina\v 3624

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Parduosiu visą arba pusę. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Daro gerą 
cash biznj. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

2843 W. 38th St.

6603 SO. FRANCISCO Avė. nau
ja 6 kambarių mūrinė bungalow. 
Sun parlor, ugniavietė, knygoms šė
pa, bufetas; vėliausio laiko įtaisai 
ir dekoracijos, filled in plumbingas, 
akmenėlių lavatory, “apson” sinka, 
ąžuolo grindis ir trimingai, hot 
water heath, gyvenamasis kamba
rys 18-3x18-4 pėdų. Jei jus ieško
te augštos rųšies namo, tai šis yra. 
Kaina labai prieinama. Pašauk sa
vininką

Tel. Prospect 5591

Meno Rėmėjų Komitetas
Šis komitetą^ pasistatė sau 

užduočiu rupinties meno reika
lais: teatru, muzika, daile ir t. 
t. Jis jau pradėjo savo darbą ir 
visuomenei rado nemažai prita
rimo. Viena pažymėtina jo silp
nybė yra ta, kad jis iki šiam 
laikui nepilnai suoiganizuotas. 
Valdybos narių nustatyta — 
10, bet jų išrinkta tik pusė. 
Pirmininkas ir sekretorius yra 
laikini; nuolatiniai neišrinkti j 
Iždininko taipogi nėra. “Drau
go” redaktorius, kuĮs prašėsi 
sau vietos valdyboj, kuomet ją 
gavo, dabar nei akių neparodo. 
Paskiau girsis, kad girdi, mes 
čia vieni federantai viską pada-| 
rėm.

Reikėtų 
kaip galima 
ir pastatyti 
ant kojų.

šiandie čia bus svarbios 
prakalbos

šis nenormalumas 
greičiau prašalinti 
komiteto valdybą

Šiandie vakare, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., 
bus labai svarbias prakalbos, 
kurias rengia L. S. S. 81 kp. 

[Prakalbos yra rengiamos pami
nėjimui 60 metų sukaktuvių nuo 
pirmo darbininkų Internaciona
lo įsikūrimo ir kitiems šios va
landos svarbiems klausimams 
paaiškinti. Kalbės geriausi mu
sų kalbėtojai — Naujienų Re
daktorius d. P.* Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas. Visi north sidie- 
čiai kviečiami šiose prakalbose 
dalyvauti, nes tie klausimai, ku
rie bus pajudinti šiose prakal
bose, giliai apeina kiekvieną 
darbininką.

, Musų jauną ir gabų daili
ninką M. šileikį paliko nelai
me. Suradęs koletą huosų va
landų jis išvyko į farmą pail
sėti ir įgyti naujų įspūdžių. 
Bet kaimo gyvenimas, kaip ir 
miesto, nėra kuosas nuo pavo
jų. Važiuodamas sekmadieny, 
spalio 12 d., automobiliu, jis 
smarkiai sužeidė savo dešinę 
ranką, taip jog buvo kelias va
landas be sąmonės.

Vakar M. Šileikis, sugrįžęs 
į Chicagą, apsilankė ligoninėj, 
kur jo ranka tapo nufotogra
fuota X spindulių. Daktarai 
surado, jog rankos kaulas yra 
sulaužytas. Užgydyti tą sulau- 
žimą reikėsią 
menesio.

M. Šileikis 
greit negalės
to darbo tiems, kam jis buvo 
pasižadėjęs. —G.

PAJIEŠKOME sesers Marijonos 
Mielinauskienės po tėvais Pakulaitė 
taipgi ir jos dukters Evos Mallet. 
Paeina Žydikių parapijos, 18 metų 
tam atgal ji gyveno Haverhill Mass. 
po to ji išvažiavo nežine kur, girdė
jau kad buk kur apie Chicago. Jeigu 
seserėlė dar gyva meldžiu atsišaukti, 
arba kas žino apie ją pranešti už ką 
>usiu labai dėkinga, brolis K. Kaz- 
auskas ir sesuo Pelegija Kukienė 
1739 So. Halted St. Chicago, III. 

i .......... .......................................... .......

REIKIA DARBININKIŲ
MOTERŲ

REIKIA 3 moterų sortavimui 
popierų.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė. 

netoli Roosevelt Rd.

ATIDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą su roleliais, jei imsi
te tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

TURĖK SAVO NAMA. Kam mo
kėt renda, kad jus galite nusipirk
ti 2 aukštų mūrinį namą 6—6 
bariai su $3500 jmokėjimu, 
kusius po mažiau kaip rendą. 
šutinis augštas yra išrenduotas. 
praleisk nepamatęs šio puikaus 

ant Richmond Street, 
Del smulkesnių žinių

mo. Randasi 
arti 65-to.
šaukit:

Tel. Republic 1932

— Narys.

apie pusantro

atsiprašo, kad 
išpildyti prisiim-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

— Narys,
■ " jj'.

RUPTURA
išgydoma

Peilio530 Skausmo

Brighton Park

Be

Mokslas ir abelnas patyrimas žmo
nių kurie turi rupturas, veda prie vie
nos išvados, kad ruptura negali būti 
leidžiama augti, bet turi būti gydoma 
tuojau. Juo greičiau, tuo geriau. 
Mano būdas gydymo rupturų yra 
saugus, neskaudus ir išgydo ant vi
sados.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

pratuštėjo ir daugiau

JIESKO PARTNERI!!
REIKIA PARTNERIŲ 
LAIMĖ PIRMESNIAM

Reikia žmonių, kurie nusimano apie 
automobilių ir kas milėtų tapti tur
tingu. Atvažiuokite ištirti didelį iš
radimą, ištyrimas dykai. Labiausiai 
cviečiami inžinieriai, advokatai, amat- 
ninkai ir biznieriai ir kurie iš pama
tymo gali atskirti gerą nuo blogo.

VAN BOSCH AIR MOTOR 
INVENTOR, 

Del informacijų atvažiuokit 
11446 Front Str.

Cottage Grove karas No. 4 iki 
Str. pirmas ,Str. į vakarus.

Telephonas rdllman 0657

REIKIA —
Indų plovėjų, nedėliomis ne

reikia dirbti.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.
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APSIVEDIMAI
A PSI VEDIMUI. Tikus, linksmas 

vaikinas 40 metų noriu susipažint su 
mergina nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
arba našle su mažais vaikais. Gra
žumas nereikalingas, tiktai doras gy
venimas. Aš gerai uždirbu ir visa
da. Daugiau žinių gausit ant šito 
adreso: M. Rinkeyich, 2538 Soutrport 
Avė., Chicago, HE

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDĖNGYST®

Jūsų stogų prakiurimas uŽtaisoinas 
k garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj.'4 Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., • 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndalo 0114.

kam- 
o li- 
Vir- 
Ne- 
na-

REIKIA patyrusios merginos 
prie virimo valgių, kuri kalba 
angliškai, privatis kambarys ir 
vana, South Side. Reikia paliu
dymo. Gera alga. 4849 Eitis 
Avė. Tel. Oakland 6684.

PARSIDUODA bučemė ir groscr- 
nė. Išdirptas, biznis per 4 blokus, 
nėra kitos bučernės, biznieriui ge
riausia proga biznj daryti. Gausite 
bargeną, nes apelidžiu miestą dėl 
svarbios priežasties.

Kreipkitės
5252 So. Artesian Avė.

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS 
DOLERIU

Nupirksi 2 pagyvenimų namą, 
4—4 kambarius; yra elektra, aukš
tas beismentas, rendos $40. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biz
nio, priims lotus už pirmą {mokė
jimą.

C. P. SlinOMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Boulevard 9641

REIKALINGA veiterka į res- 
taurantą dirpti . Geros darbo 
sąlygos.

Kreipkitės
2404 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Sena išdirpta 
vieta. Biznis gerai daromas, 
žastis pardavimo liga.

Kreipkitės
741 W. 51 St.

Prie-

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 3-6 kambarių flatai 
ir krautuvė, yra elektra, gasas, 
vana kiekviename flate. Renda 
pigi, $100 į mėnesį. Gera vieta 
dėl grosernes, bučernės arba 
restaurano, tiktai $8500, leng
vais išmokėjimais.

GLEESON & O’CALAIIAN

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. B. Jarchovv, 4300 S. 
Mozart St.

654 W. 37 St.

REIKIA patyrusių operato
rių, darbas prie rain kautų.

Atsišaukite
EASTERN RAIN COAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI geras kvietkų 
jiznis, pigiai. Priežastis parda
vimo, liga. Išmokinsiu kaip 
daryti biznį.
Telefonuokite Boulevard 1958

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 2 augštų. Cementuotas beis- 
mentas. Mainysiu ant rezidencijos 
namo, namas geras ir patogi vieta 
visokiam bizniui. Kreipkitės prie sa
vininko.

5252 So. Artesian Ąve.

MOKYKLOS

REIKALINGAS barberys pėt- 
nyeios Vakarais ir subatoj nuo 
pietų.

C. RAGAS,
4438 So. Fairfield Avė.

NAMAI-ZEME
NAMŲ BARBENAI
6312 So. Western Avė.

Skaitykit ką sako M r. Brakopp:
“Aš jaučiu, kad turiu kaipo perei

gą pasakyti kitiems, kad esu gerai iš
gydytas. Aš esu 77 metų amžiaus. 
Per 3 metus aš kentėjau nuo ruptu- 
ros. Penki mėnesiai atgal Dr. Flint 
išgydė mano rupturą be peilio, be 
skausmo ir man nereikėjo dėvėti dir
žo nuo to laiko. Aš mąloniai reko
menduoju Dr. Flint rupturų gydymą 
dėl visų. •

Gustave Brakopp,
5233 So. Ashland Avė.

Viskam yra galas, ateis galas 
ir seniūnų vargams. Buvo lai
kai, kada miškai, parkai ir pie
vos buvo pilni žmonių. Kur tik 
kokia vieta žaliavo, ten ir žmo
nių buvo pilna, girdėjosi miš
kuose lietuviška daina. Kitur 
girdėjosi prakalbos, diskusijos, 
barniai. Bet visam tam atėjo 
galas. Atėjo ruduo, miškai ir 
laukai
žmonių nebevilioja. Dabar žmo
nės laukia naujų pramogų, nau
jų pasilinksminimų,'naujų pra
kalbų. Bet visą tai dabar turės 
būti atliekama tarp keturių sie
nų — salėse, ant kietų grindų. 
Ir visos draugijos, rateliai, kuo
pos, grupės, skyriai ir t. t. jau 
prie to stropiai rengiasi. Bet 
praeis žiema ir — irgi visam 
tam bus galas.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas mano paties budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.

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

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

pietų, priedėliais ir Icetvergato ik’ 
8:80 p. p„ pndėHomfa. uždaryta.

----- Z2L---- ... .................. .
Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

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

Siųkit ir Sutaupyki!

Geriausia Šešių cordų vati
niu siūlų Špuiaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D«n>L C 

31S Foortb At*.. N.w T«rk

Gal niekas tiek daug vargo 
per \visą vasarą neturėjo kaip 
Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus trys “seniūnai”. Jie suta
rė surasti bernelį “karalaitei” 
ir per visą vasarą prakaitavo ir 
vargo bejieškodami to bernelio. 
Jie rado daug bernelių, ir šau
nių, ir turtingų, ir su tvirtais 
plieno kardais, bet “karalaitei” 
nė vienas jųj nepatiko, vis ji ra
do juose kokią nors silpnybę. 
Ilgai seniūnai vargo, bet jų var
gas nenuėjo niekais ir jie jau 
surado bernelį, kuris “karalai
tei” pilnai patiko ir užkariavo 
jos širdei^.

Džiaugiasi seniūnai savo var- 
|gus užbaigę, džiaugiasi ir “ka
ralaitė” išsirinkusi sau patinka
mą bernelį. Jų sutuoktuvės bus 
spalio 18 d., McKinley parko 
svetainėj. Dar niekad ta svetai
nė nebuvo taip puikiai papuoš
ta, kaip bus papuošta tą dieną. 
Ir kaip gi, pati “karalaitė” kvie
čia jumis visus į savo sutuok
tuves, o ir seniūnai reiškia di
džiausio džiaugsmo, kad jų var
gai su tuo užsibaigs.

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

{’ienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
)r. A. Montvidas.

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

— Komitetas.

Kad išrinkus geriausį prezidentą 
rengiamos prakalbos sekančiose 
vietose.

Seredoje. October 15 d. ant To\vn 
of Lake, Krenčiaus svet, (buvusioj 
Alijošiaus, 46 ir Wo.od St.

Pėtnyčioj, October 17 d. Mildos 
svetainėj, 3144 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 v. vakare. Kalbės geriau
si kalbėtojai lietuviškai ir angliš
kai. Kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti

Lietuvių La Follette Komitetas

Cicero. — 10 metų apvaikščioji- 
mo koncertą rengia Lietuvių Rau
donos Rožės Pašelpos Kliubas iš 
Cicero. Įvyks subatoj, spalio 18 d., 
Lietuvių Liuosybės svet., 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, Ill.Subatoje bus 
koncertas ir šokiai, nedėl(oj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

Ne vie-

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

— maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 

pirmą negu
.

gana prieinanvą kainą — pirmą n 
duosi kitam virš pažymėtą darba. 
dklauskite kainos nas mus.

Kreipkitės:
RRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CQ^ 
H149 So. Halsted SU 

Tel. Y-ards 7282.

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

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

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

REIKIA VYRŲ
Reikia 10 vyrų švariam dar

bui. Jei jus turite norą dirbti, 
čia yra didelis uždarbis. Nuo
lat darbas ir gera proga ateičiai, 
kaipo organizatorius prie dide
lės įstaigos. Tai yra jūsų pro
ga turėsite darbą iš kurio jus 
džiaugsitės ir didžiuosites juo. 
Reikia paliudymų . Atsišaukite 
asmeniškai Room 210, 58 W. 
Washington St.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, KAR
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.

i Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpus kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBĖK COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, 111.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų Ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboi 
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.

STARO SALESMANŲ 
Pardavinėti staką teatre, kuris 
dabar yra pastatytas ir remia
mas vietinės bankos. Uždirbsi
te $200 į savaitę. Telefonuoki- 
te Mansfield 6985.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Wėstern Avė. 

Tel. Prospect 2102.Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas 

751-753 W. 54th Place
Tel. Boulevard 0312

BUSINESS CHANCES
New invented Automobile Eliminat- 

ing all geąrs such as transmission 
clutch and diffiriential gears, euts 
cost of Production 50% Štili a few 
chances left to come in on the ground 
floor for particulars come to 

11446 Front St.
Phone Pullman 0657

ti REIKALINGAS vaikinas į 
kavinę, geistina, kad butų dir
bęs valgykloj, kad žinotų apie 
valgių gaminimą. Kreipkitės, 

1616 S. Halsted St.

Už $5 į mėnesį nupliksite
Vienas akras netoli Ogden Avė., 

prie C. B. & Q. geležinkelio, netoli 
nuo stoties greitai auganti apielinkėj 
gera vieta dėl sodno arba vištų far- _ - - vuz

PARDAVIMUI
mos. Pąrduosime tą puikų akrą 
$75 įmokėjus ir po $5 kas mėnesį.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61st St., ' 

Phone Normai 7691

NORTH SIDE. — Linksmą balių 
rengia North Sides Draugijų Sąryšis 
palaikimui Viešo Knygyno, nedėlioie, “ 
spalio 19 d.. Liuosybės Svetainėje. I 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. '

Vietos ir apielinkės lietuviai, jauni 
ir seni visi atsilankykit j ši balių. 
Tai bus vienas smagiausių balių ku
riame smagiai laiką praleisit.

— Komitetas.

ISRENDAVOJIMUi
RESTAURANTAS ant 

dos arba pardavimo, 
vieta ir daro gerą biznį.

Atsišaukite
524 W. 37 St.

ren-
Išdirbta

nas, ypač brighton partiečiai Freimontas prieš

Didelės ristynės ir sunkiųjų vogų 
kilnojimo kontestas už čempionata, 
penktadieny, spalio 17 d., 8:15 vai. 
vakare, Columbia Hali, 48 ir S. Pau- 
ina St.. Town of Lake. Dalyvauja: 

Dr. Teodoras Stejko prieš J. Andri- , . .
jauską; B. Manogoff prieš J. Bance- da pigi. 
vičių; M. Urnėžis prieš Joną Koudį; Kreipkitės prie savininko. 
a----a__ ------ —.-k praną

RENDAI storas Bridgeporte; 
gera vieta visokiam bizniui, ren- 

Pasinaudokite proga.

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Dry Goods I 
krautuvė, labai geroje vietoje, 
nėra kompeticijos ,sykiu ir na
mas, dėl informacijų pasimaty- 
tykit su savininku, 4315 W. 63 
St., Phone Prospect 8124.

SNAP — SOUTH SIDE
Kiti reikalai verčia parduoti augŠ- 

tos rųšies retail hardvvare, elektric, 
varnišių ir malevos biznį, randasi ge
riausioj biznio vietoj. South Side,

Nanujienos, 
Box 572

PARDAVIMUI cigarų ir ta
bako krautuvė, 
kambariai iš užpakalio, 
stis pardavimo

1848 W. 63 St.

Ilgas lysas, 4 
Prieža

du bizniai.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas. Yra skiepas, augš- 
tas, elektra ir vana, 6-6 kamba
rių, kaina $7300.
730 W. 19 PI. Tel. Canal 2465 |

PADDAVIMU1 nuosavybė, 50 
pėdų, sekamas nuo kampo, prie 
Cicero Avė., netoli Western Ele
ctric, puikus bargenas, pasikal- i 
bėkite su savininku. Box W. 
463

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kujie 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 lyeveskio 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) 

-------------------  . . . . /

REIKTA mažos f ar mos kur 
nors į rytus nuo Mississ. upės 
mainais į mano parinkto  j Chica- 
gos apielinkėj tuščią nuosavybę. 
Naujienos Box 569

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 \V. Madison St.


