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MacDonaldo valdžia reikalau
ja, kad Maskva paliautu savo 

propagandą Anglijoje

Padėtis Kinuose
Feng -w- Pekino 

prezidentas Tsao Kun, 
verstas, atsistatydino

diktatorius 
pri

25.

Amerikos sąskaita alian- 
tams - $500,000,000

Jungtinės Valstijos reikalauja
savo dalies reparacijų ir
Reinlando okupacijos išlaidų

Meksika nutraukė preky
bos santykius su Anglija

Penna. angliakasiu 
streikas pasibaigė

Nenormalė Vilniaus 
krašto padėtis

Britų užsienio ministerija pa
skelbė Zinovjevo laišką Angli
jos komunistams,, kur jis ragina 

juos griauti Anglijos valdžią
LONDONAS, spalio 25. —

Britų užsienio ministerija pa
skelbė ilgą laišką, pasirašytą ži
nomo Grigorijo Zinovjevo, mas
kviškio trečiojo internacionalo 
prezidento ir kartu sovietų val
džios nario, ir adresuoto Angli
jos ; komunistų partijos vykdo
majam komitetui.

To laiško paskelbimas, ypa
tingai laiško tekstas padarė ne
paprasto įspūdžio visuose britų 
politiniuose rateliuose ir visuo
menėj.
Zinovjevo instrukcijos Anglijos 

komunistams.
Savo laiške bolševikų vadas 

Zinovjevas ragina Anglijos ko
munistus, kad jie vestų ener
gingą agitaciją kariuomenėj, 
laivyne ir darbininkų miniose, 
jie turi kurstyt kariuomenę maį 
štams, darbininkus gndyti kelti 

( visur streikus, konspiruot, icUint 
kuoveiklaųsiai nuversti rainąją 
Didžiosios Britanijos valdžios 
formą. Ypatingai Anglijos ko
munistams įsakoma veikti prieš 
Darbo Partiją, kurią, pasak Zi
novjevo, buržuazija vedanti už 
pavadžio ir kuriai jokiu budu 
esą negalima pasitikėti. Instruk
cijos, kaip turi būt vedama 
priešvalstybinė propaganda ka
riuomenėj, laivyne ir amunicijos 
fabrikuose paduodama sinulk- 
meningai.

MacDonaldo valdžia aštriai pro
testuoja Maskvai.

Premj. MacDonaldo instruk
cijomis, Britų užsienio reikalų 
ministerija pasiuntė Rusijos bol
ševikų valdžiai aštrų protestą 
prieš maskviškio trečiojo inter
nacionalo kišimąsi Į vidurinius 
Didžiosios Britanijos reikalus,— 
dėl tokio kišimosi kalta yra so
vietų valdžia, kadangi trečiasis 
internacionalas ir sovietu val
džia yra vienas ir tas pats, arba 
kad trečiasis internacionalas da
gi viešpatauja sovietų valdžiai.

Anglų nota aštriai ir katego- 
ringai pareiškia, kad ji nepa- 
kęsianti jokio bolševikų maiŠy- 
mos į britų reikalus ir neleisian
ti Maskvai panašios klastingos 
propagandos vesti Anglijoj.
Sovietų valdžia nemoka laikyk 

savo žodžio.

tokias sovietų valdžios machi- 
• nacijas, Aįnglijos konservato

riams, kurie šiuo tarpu veda 
atkaklią kovą prieš darbininkų 
premjerą ir Darbo partiją, gero
kai išslydo žemės iš po kojų. 
Triukšmingoj rinkimų kampa
nijoj jie nebeteko to ginklo, ku
riuo jie iki šiol mojavd prieš 
MacDonaldo politiką su sovietų 
Rusija, ypatingai prieš padary
tos anglų-rusų sutarties ratifi
kavimą.

MacDonaldo valdžios protesto 
nota padarė taipjau nemažo .su
mišimo komunistų abaze, kurie 

I dabar skelbia, kad Zinovjevo 
laiškas esąs netikras,, bet sufab
rikuotas 
tikslais.

rinkimų kampanijos

Belgija pasirašė Jauty
Sąjungos protokolą 1

ŽENEVA, Šveicarija, spalio

Sąjungos priimtą pasaulio tai
kos protokolą.

Tuo budu Tautų Sąjungos 
kongreso priimtą pasaulio tai
kos protokolą iki šiol pasirašė 
viso trylika valstybių, bet tarp 
jų tik viena didžiulių valstybių, 
būtent Fra nei j a. Kad protoko
las Įeitų galion, reikia, kad jį, 
pasirašytų didžiuma didžiųjų 
valstybių ir penkiolika mažes
niųjų.

Sąmokslas įsteigti respu 
bliką Bulgarijoj

vyriausybe suse- 
įvykinti Bulgari- 
Buvęs Stambulis- 
narys, Obov’as,

Britų notoj nurodoma, kad to
kiu savo žygiu sovietų valdžia, 
prisidengus trečiuoju internaci
onalu, laužo iškilmingai duotus 
savo pasižadėjimus susilaikyti 
nuo pana&ųs agitacijos Didžio
sios Britanijos žemėj. Tokių 
prižadėjimų sovietų valdžia da
vė du kartu — laike sutarties 
briželio mėhesj ir pastarojoj 
tarp abiejų valdžių padaryto] 
sutarty, kuri dabar laukia par
lamento patvirtinimo ir kurioj 
sovietų valdžia dąyė iškilmingą 
prižadėjimą susilaikyti nuo bet 
kurios propagandos Britanijoj.

Angių konservatoriams slysta 
žemė iš po kojų.

Del aštraus ir grieŠto MacDo
naldo valdžios pasistatymo prieš

SOFIA, Bulgarija, spalio 25.
— Bulgarijos 
kus sąmokslą 
joj pervartą, 
kio kabineto
esąs suorganizavęs slaptą vald
žią Bulgarijai tikslu nuvergti 
karalių Borisą ir premjero Zan- 
kovo valdžią ir paskelbti Bulga
rijoj respubliką.

Obov’as siekiąsis tapti naujos 
Bulgarijos respublikos preziden
tu, su Kosta Todorovu kaipo 
premjeru ir pulkininku Tuleško- 
vu kaipo karo ministeriu.

Sąmokslininkai gyveną viena
me Serbijos mieste, Bulgarijos 
pasieny.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ

ATHENS, Ga., spalio 25. —r 
Fcderalis narkotikų agentas 
Louis Marks liko užmuštas, o 
penki kiti asmenys, tarp jų 
dvi moterys ir viena maža mer
gaitė, sunkiai sužeisti, kai au
tomobilius, kuriuo jie važiavo, 
nusirito į dvylikos pėdų gilur 
mo duobę ir apsivertė.

HAMMOND, Ind., spalio 25. 
— Greitai bėgąs motorinis 
trobas East Chicago gatvėj su
važinėjo Lotę šižauskienę, jos 
mažą sūnelį ir nešamą i ant 
rankų kūdikį. Motina su vai
kais nugabenta į Gary ligoni
nę. Troko vežėjas suimtas.

PEKINAS, Kinai, spalio
Generolas Feng Ju-Hsian- 

gas‘šiandie valdo Pekiną kaip 
diktatorius. *

Prezidentas 'l'sao Kun, pasi
rašęs manifestą, kad karas pa
baigtas, rezignavo. Rezignavo 
taipjau ir ministeriu 
tas, I 
šernas, sutiko pasiliki! sav 
v r to j iki parlamentas 
naują prezidentą.

Prieš rezignavimą preziden
tas Tsao Kun pasirašė dek pe
lą, kuriuo pašalina gen; Vu 
Pri-Fu nuo karo vailovyhes, 
ištremia ji i l'urkestaną ir įsa
ko demobilizuoti, kariuomenę, 

Gen. Feng atidarė visas su
sisiekimo linijas, 
grižkslių, I 
ateinantį pirmadienį (šiandie) I landė išlaidoms padengti, 
operuoti. . •
. Gen. Feng pasiliks kaip dik
tatorius, kol Kinų vadų konte- 
icncija nustatys valdžios for
mą. Turėdamas savo • pusėj 
48,(KK) kariuomenės už miesto 
sienų, su kitomis jėgomis ties 
Tientsinu ir Į pietus nuo Pe
kino, jis jaučias 
ties viešpats.

Vu kariuomenė

Kadangi Anglija atsisako pri
pažinti Meksikos valdžią, Ob- 
regonas atšaukia visus kon
sulus.

PARYŽIUS, spalio 25. 
Pirmadieni (šiandie) Paryžiu
je susirinks tarptautinė finan
sų ministeriu konferencija, ku-Jų departamentas įsakė savo 
ries uždavinys hus nustatyti • konsulams Londone, Liverpoo- 

. .................... .  .ų kabinę-1 reparacijų paskirstymą ir per- |y ir Glasgove uždaryti konsu- 
tečiau generolo Fengo pra-l/Jureti okupacinių armijų iš-,hitus, taipjau visus konsulatų 

sutiko pasilikti savoj laide-. Jungtinėms Valstijoms!skyrius visoj Anglijoj. Tuo bu- 
išrinksĮ konfc uncijoj atstovaus James du nutraukiami Meksikos pre-

Lcgan. j kybiniai santykiai su Didžiąją
Susirinkusiems nliantų finan- Britanija,

ų ministerianšs Jimglinės Vai- Užsienio trcikalų ministeris 
tijos pristatys savo sąskaitą Saens sako, kad konsulatai nu- 

5()D,0tM),000 dolerių. Ame- tarta uždaryti ne tikslu pareik- 
’ika mat reikalauja apie 300 šti savo neprietelingumą Didžia- 
milijonų do'i/rių kaipo savo da-. jai Britanijai, bet 4odel, kad 
’ies reparacijų,, ir apie 250 mi-! Meksikai atrodo/^jog neverta 

išskirianti Ii jonų dolerių Amerikos oku- laikyti konsularinius atstovus 
kurie veikiausia imsi perinės armi jos laikymo Rein- valstybėje, kuri atsisako ją pri-

• n • • /v* t X. ■ • >• « . • . . *

uždavinys

Didelės protesto demons 
tracijos Olandijoj

12,000'valstybės tarnautoju pro- 
, . testuoja dėt gyvenimo brangumo pilnas pade-l  /

pasiduoda 
Mandžui'ija.

Generolo Vu Pei
liu vado vau j arija Čihli armija 
nežinodama dar apie “krikš
čioniško” generolo Feng 
ILsiango išdavybę * ir jo pada-| 
rytą Pekine pervartą, atakavo 
Mandžurijos kariuomenę šan-’ 
haikuano fronte ir buvo stip-j 
riai . sumušta. Amunicijai išse-j 
kus, čihli armijos šaudymai 
susilpnėjo ir mandžuriečiai pra
dėjo iš savo pusės ataką. Pa-! 
vakary 23-čioji divizija pasida
vė. Mandžuriečiams pateko ne
menkas grobis — daugybė san
dėliu vežimu, 800 skrynių amu- 
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MUKDENAS, 
spalio 25.

šautuvų ir

Ju-

. HAGA, Olandija, spalio 25. — 
Šiandie čia Įvyko milžiniškos 
valstyyės tarnautojų protesto 
demonstracijos. Apie dvylika 
tūkstančių valstybės'tarnautojų 

Jmaršavo Hagos gatvėmis, r a u- 
donomis vėliavomis plevė
suodami ir protestuodami prieš 
gyvenamųjų reikmenų < brangu
mą.

nicijos, 5000 
kanuoilės.

M ukden iečiai 
siausti likusias 
jėgas ir tikisi, 
dienų \jiems pasiduos visa 20,- 
000 
das

stengias
generolo 

kad per trejetų

ap- 
Vu

armija. Kame dabar ran- 
gen. Vu Pei-Fu, nežinia.
Apvertė dalykų padėti 

šanghajuje
ŠANGHAJUS, . Kinai, spalio 

25® — Generolo Feng Ju- 
Hsiango’ padarytas pervartas 
Pekine visai apvertė dalykų 
padėtį šanghajuj. Iš užtikimų 
šaltinių pranešama,, kad gen. 
Feng telegrafavęs sumuštam 
čekiango kariuomenės Vadui 
gen. Lu Jong-Hsiangui, kurs 
dabar yra pabėgęs j Japoniją, 
kad jis grįstų'atgal j šanghą-

PORTUGALIJA PARDAVĖ UŽ
GROBTUS VOKIETIJOS 

LAIVUS

L1SABONAS, spalįo 25. — 
Portugalijos laivyno vyriausybe 
šiandie pardavė iš aukciono sep
tynis Vokiečių laivus, kuriuos 
Portugalija buvo karo metais 
konfiskavus. Už visus septynis 
laivus gauta 415,000 dolerių.

$4,000,000 VERTĖS FILMŲ 
SUDEGĖ. .

LONDONAS, spalio 24.—Gais
ras sunaikino Wardour gatvėj 
dideles, krutamą jų paveikslų 
Ideal Films ir TopičaI Budgets 
įstaigas, kartu su daugybe bran
gių filmų, Gaisro padarytus 
nuostolius skaito apie 4 milijo
nus dolerių.

I

25.
MEKSIKOS MIESTAS, spal.

Meksikos Užsienio reika-

SCRANTON, Penna., spalio 
25. — Pennsylvania Coal kom
panijos kasyklų darbininkai, ku
rie, nepatenkinti ilgomis du
bomis su samdytojais, bu
vo vakar sustreikavęi šiandie 
nubalsavo grįžti vėl darban, 
instruktavę angliakasių unijos 
vadus nupintis kuogreičiau šiuo 
ar tuo budu baigti derybas su 
kompanija.

Darbą buvo met% viso apie< 
vienuolika tūkstančių angliaka
sių. Pirmadienį (šiandie) jie 
vėl grįžta dirbti.

Lenkai parduos $6,000,- 
000 . Rusų grazną

nervin-

nepa-
Valstie-

l>et 
karves, 

negyvas

kami-

paži'nti

Ekzekucijos Rusijoj

HAGA, Olandija, spalio 25.— 
Greitu laiku Lenkija žada par
duoti Amsterdamu apie 6 mili
jonus dolerių vertės deimantų, 
perlų ir safirų, kurie pirmiau 
buvo Rusijos carų šeimynos 
nuosavybe.

Agrikultūros sekreto
rius vvallace mirė

WASH1NGTON, D. C, spa
lio 25. — šiandie mirė čia Ag- 
rikuV^ uros Sekretorius .'Henry 
C. WaMace, sulaukęs 58 metų 
amžiaus.

Laikinai Agrikultūros Sek
retoriam pareigoms eiti pre
zidentas Coolidge paskyrė oro 
biuro viršininkų Charles F. 
Mlarviną.

ORH XI
Chicago ir apielinkė. Šian

die aplamai gražu; maža at
mainos temperatūroj; lengvas, 
didžiumoj pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė Giri F.

šiandie saule teka' 6:14, lei
džiasi 4:53 vai.

PINIGŲ KURSAS
imi » ■ > ■ \

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

Anglijos, 1 sv. sterlingi} 
Belgijos, 1.00 frankų ... 
Danijos, 100 kronų ........ 
Italijos, 100 lirų ...... ......
Francijos, 100 frankų ... 
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos/ 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

.... $4.50 

... $4.80. 

.. $17.22 
. $4.84 
.... $5.25 
. $14.27 
.. $39.29 
.... $2.52 
. $26.60
.. $19.24

šeši asmenys sušaudyta už nu
žudymą bolševikų laikraščio 
korespondento.

NIKOLAJEVAS, spalio 25.— 
čia tapo mirčiai pasmerkti ir su
šaudyti šeši asmenys. Jie bu
vo kaltinami dėl nužudymo vie
no provincijos laikraščio ko
respondento, kuris, kaipo sovie
tų valdžios šnipas, buvo Įskun
dęs valŠčiaus administraciją, 
kad ji veikianti prieš sovietų 
valdžią.

21 asmuo žuvo moterį 
niam laivui paskendus

RYGA, Latvija, spalio 25. — 
Laike siautusios smarkios aud
ros Baltijos jūrėse paskendo, su
sikūlęs, nedidelis motorinis lai
vas Bolinder.

Visi pasažieriai ir laivo įgula, 
iš viso dvidešimt vienas asmuo, 
prigėrė.

Laivas plaukė į Salismuendę, 
apie penkiasdešit mylių į žie- 
mins nuo Rygos.

Arklių nėr, kaimiečiai pa
tys vęlka plugus

>•' — * '

KOPENHAGA, Danija, spalio 
25. — Bado paliestose Rusijos 
gubernijose, kadangi arklių ne
liko, nes jie arba išstipo, arba 
buvo parduoti, ar paskersti, kai
miečiai laukus aria rudens pasė
liams, patys plugan ar arklan 
įsikinkę. Akėčias gi velka mo
terys ir vaikai.

Kai kuriose vietose ūkininkai 
visai mete savo ukius ir iškelia
vo į miestus, kur jie gali gaut 
maisto pagal išduotas jiems 
maisto porcijų kortas.

DE VALERA IŠSIŲSTAS Iš 
ULSTERIO.

TRIS ŽMONES RADO UŽ
TROŠKUSIUS GAZU

----------------------------------------- ■

BROOKLYN, N. Y., spalio 
25. Vienoj cigarų /krautu
vėj šį rytą rado tris žmones 
negyvus, užtroškusius gazu, o 
du kitu dar gyvu, be.t jau be 
sąmonės. Tarp užtroškusių bu
vo ir krautuves 
John Sotisa.

savininkas

GAISRAS PADARĖ $1,150,000 
NUOSTOLIŲ

PENSACOLA.v Fla.,
25. - Iš Panama City praneša, 
kad siautęs ten per keletą va
landų gaisras beveik visai su
naikinęs miško dokus. Sudegė 
taipjau italų garlaivis 'Valdar- 
no. Gaisro padaryti nuostoliai 
siekią apie 1,150,000 dolerių.

spalio

Lietuvos Pįnigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos Htij kursas skai
tant Amerikos doleriais yfa skaito
mas šitaip:

50 *
100
200
300
400
500
6OO 
700
800

. 900
1000 litu........................................... 102.75

Prie šitos sumos reikia pridčti 25 
centai pašto iŠalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų dar 50.. 
centų dadgiau. . jinian.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litu 
litų 
litų 
litų

7V

$5.50 
10.50/ 
20.75 
81.00 
41.25 
51.50 
61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

102.75

■ ■ '• ./ei.,.?, v >

BELFASTAS, spalio 25.—Ai
rių (respublikoninkų vadas Ea- 
mon De Valerą, kuris praeitą 
penktadienį buvo Ulsterio vy
riausybės areštuotas Newry’j, 
kame jis bandė laikyti prakal
bą, nežiūrint, kad jam tatai bu
vo užginta, tapo iš arešto paleis
tas ir per sieną išsiųstus į Lais
vąją Valstybę. Jam prigrūmo
ta, kad jei jis dar bandytų kal
bėti Ulsterio ribose, jis busiąs 
dvejiems metams padėtas kalė-

KAUNAS JLžj. - Tik ką 
gautos iš okupuotos Lietuvos 
žinios praneša, kad Vilnijos 
padėtis l>e galo nenormali ir 
įtempta.

Visi miesteliai perpildyti po
licija, visur jaučiamas 
gumas, neramumas.

Gyventojai apkrauti 
keliamais mokesniais,
čiai nežino, kiek ir už ką mo
ka. Mokesniais apdėta no lik 
žemė hbi bendras turtas, 
gyvuliai — arkliai, 
avys, vištos ir kita, 
inventorius ’ ratai, 

namai ir jų dalys
nai, langai, durys ir tt. ir tt.

Mokesnių reikalavimas kas 
dvi savaitės.

Miliardus lenkiškų markių 
išmainius zlotais, kokiu pano
rėta kursu, gyventojams pri
daryta begales nuostolių.

šio mėnesio pabaigoj skait
linga Rusijos parubežio ir Lie
tuvos pademarkacijos policija 
pakeičiama dar skaitlingcsne 
regu lia re kariuomene.

Policiniais ir žvalgybiniais 
tikslais pademarkacijoA gy
ventojus priverstinai 
fuoja, imdami už tai 
zlotu nuo asmens.

Visoj Vilnijoj tiek
virokių plėšikų, kad jau nebe
įstengiama 
kų darbai, 
gyventojų, 
įvyksta.

Pati policija dažnai 
plėšikiškus užpuolimus, 
nesenai Ceikiniuos pagauta 
policininkų, kurie buvo užpuo
lę miestelį.

Gyventojai vis laukia lietu
vių; visų akys atkreiptos Lie
tuvos link.

fotogra- 
po du

priviso

atskirti, kur plėši
kui’ sukilėlių vietos 

ka? irgi dažnai

daro
Taip

19

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

A

Visa Lietuva
-• ?.s., y' f.' ’■ ' S

Susiinteresavus
Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie

nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

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

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

50 CENTLJ
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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

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

«
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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EXTRA RISTYNĖS
KORESPONDENCUlJS

Visokios naujienos

(Lithuanian)

Anglių baronų mušeikos veikia

NAUDINGI KREPŠIAI emblema

vašia
Namų Tel.: Hyde Bark 8395

NAUJIENOS
Chicago, III

............

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Duona 
Saldainis 
Žuvys '»

Vardas
Adresas

Pajai 
Pudingai 

Sriubos

Panedėlio vakare:
4601 S’o. Marshfield Avė

•jinv-
!ektr.» fterpuracija Annerlfc«»?

kaip atrodo oficiali bronzos
Laisves atgijimo 1924 m

KUPONAS 
Sosai 
Mėsos 

Pyragai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Piumingo ir Apšildymo įrengimai
* Obelio kainonite visiems
Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mihraukee Are. and 
461 N. Halsted St.

Haymnrket 1018, Haymarket 4261

ATMINK!
OKDEN’S Eviporated Pienas

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3823 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nediliomls nuo 9 iki 12 ryto.

Spalio 12 d. SLA. 90 kp. tu
rėjo savo mėnesini susirinkimų. 
Susirinkimas nebuvo skaitlin
gas, palyginant skaičium narių, 
priklausančių prie tos kuopos. 

TŠ žymesniųjų nuveiktų susirin
kimo darbų bus šie: Buvo iš
duotas knygų peržiūrėjimo ko
misijos, susidedančios iš p-lės 
Marijonos Medonytės, J. Rezvi- 
čiaus ir J. Kavaliausko, rapor
tas; komisijos pranešimu, kuo
kos knygos yra vedamos gana 
geroj tvarkoj ir kuopoje da ran
dasi $104. Paskui buvo išrinkti 
darbininkai, dėl baliaus, Juirį 90 
kuopą rengia lapkričio 1 d., 
Tręveskyne, mainerių svetainėj. 
Manoma turėti • linksmią pramo
gų. Susirinkimas , buvo gana 
ramus ir gyvas. • K.

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Ln Šalie St., Room 580 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Ckdeago
Tel. Yords 4681*

(Shoping Bags)
m Šie krepšiai krautū-
ff > ' včse parsiduoda po

75 centus. Jie yra la- 

atsidėjimui pirk iniu: 
He yri .'jin ,
u- ■' dėl (iaii- j'i<M 
’i" ll('! Hiaza;. l-r

■■■■■■■■■■■■■ tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. /

Siųskit šį kuponą Naujienoms šiandie
Už kiekvienų paaukotą dulerj bus pasiųstu oficitile bronzos emblemųTel, Lnfayctle 4223

Pltimbipb, Heating '
Kaiko lietuvi, lietuviams visatini 

patarnauju kuogenausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th Chicago. III.

ofise “Naujienų” name 
1739 So. Halsted Stn 
Telef. Roosevelt 8509

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

įžanga: $2.20 ir $1.10 
AUGUST FREIMONT 

S. SAMSON 
J. ROBERTS 

yra dėl lietuvių čempionato, Augustas Freimontas sunkių

McDowell pavieto angliakasiai 
yra labai atsilikę. Jie netik nė
ra organizuoti, bet čia ir užsii 
minti apie unijų negalima. Visa 
valdžia yra anglių baronų mu
šeikų rankose ir jie su gyvento
jais elgiasi kaip jiems » tinka. 
Angliakasiai yra labai užimti ir 
bijosi apie unija ir prisiminti, 
nes žino, kad mušeikos greitai 
su jup apsidirbtų: jau ne vie
nas, kuris bandė oiganizuoti čia 
unija, ar nors išreiškė savo pri- 
tarimą unijai, jau* paclėjo.savo

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

Jei jus pasuksite savo žingsniu.^ linkui Grisvvold Medical Office. 544 
Woodward Avel, Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakanti Specialistą 
kokio jums reikta, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojus yra labai atsargus suradime tikro diagnoze jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nois kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jjs prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

Pikit pas ji ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISVVOLD MEDICAL OFFICE

i;UISWOI.I) MEDICAL OFFICE, 541 Woortward A v., Detroit. Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

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

Utarninke, Spalio (Oct.) 28,1924 
UOLUMUI A HALL, 48 ir PAULINA ST

809 W. 351h |t., Chicago 
Tel. Bo lėvard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. •

išdirbysčių Amerikoje. Tas užtikrina 
jums -apsaugą, labai svarbiame mai
sto pirkime. Kiekviena karvė Bprden 
bandoj yra peržiūrima, reguli’ariai 
per ekspertus.
Kiekvienas farmerys, kuris atveža 
Bordenui pienų yra reikalaujama nuo 
jo, kad prisilaikytų kuodidžiausio 
švarumo. Kiekvienas kampelis pieni
nės yra nuolatinėj inspekcijoj.
Kiekviename namų maisto vartojime 
vartokite Borden’s Evaporated Pie
nų, kuris duoda goriausius rezulta
tus. Yra riebus ir turi daug Smetonos 
— padaro gardų valgį. Jus galite var- 
tot kiekvienų dienų dėl valgio ir ka
vos, tikras jo gerumas ir tikras jo 
švarumas;
Jei norit išmokt kaip virt su Borden Eva- 
porated Piginu, išpildykite kuponų, paženk
linant kokias pamokas norit ir mes prisiu
sime dovanai. ■ I

•vitrą lt pujtegą t •anos ir OMOjua •tiro-
r«r*s O.^h arta ant litn 

Pirviatinl Lietavją
THE BRIDGEPOUT ELEC TRIC CO. t ar.

A. BART R na Prr*.
1619 W. 47th St., Tel. fUntev*rd 7101, IH92 Chic®**

Naujienų j kaily tojai turbūt 
atsimena, kaip’ McDovvcll pavie
to mušeikos ir .jų verčiami dar
bininkai sulaužė ir kraujuose 
paskandino Alingo pavieto an
gliakasių streikų, šiomis gi die
nomis tie patys mušeikos su di
deliu džiaugsmu specialiniu 
traukiniu išvažiavo į Pan Greek, 
J<y., ten malšinti angliakasių 
streiką. O malšinti streikus, ir 
tai ne bile kaip, o ginklu, jie 
yra. pratę. Todėl ir ten gal neuž
ilgo pasilies nekaltų darbininkų 
kraujas.
—McDowell County Maineris.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 ▼. V. apart Panedėlio ir 

PetnyčjoB.

UNSVVEETENED 

^APORATEI’ 
milk

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

čia įdedu .................... :...... dolerių, malonėkit pribių^ti įpun
Oliciales Bronzos Emblemas apinokč(|umi visus kaštus.
> > ■, f “' ■' ; 4 .•)' J.

Vardas ....... .......... ............. ........ ......... ;......... a .
* -t'* > y.-, t ■ ■■■t • f V. . ’ • ' ■' ‘ ‘ Į y"

Adresas ...................  s.:i....................   ..

Pradžia 8:30 vai. vakare.
JUOZAS BANCEVIČIUS 
KAROLIS SARPALTUS 
n R. T. STEJKE

šios ristynė . . . . _
vagų kilnotojas-čempionas ritasi gero Romanų Styliuni su J. Bancevičium 

Visi yra kviečiami pamatyti tas žingeidžias ristynes. KOMITETAS. J. P. WAITCHES
Advokatas

glUA’6 OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas T’ullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamimt- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentu ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

JOHN I. BAGDZIUNtS 
ADVOKATAS

V«d» byla* vIsuom Cgaastl-
nuoj* AtataJrtuK Padaro pirkimo ir 
pardavimo , Dokti&*nb.u tr įgtUOjUmM

7 South Dearborn .Street 
Teleivuaa Randolph IZIi 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
/ Talefaaaa Canal 1M7.

Kiek laiko atgal Treveskyne 
bolševikai turėjoų surengę pra
kalbas Andriuliui, mainerių sve
tainėje.- Bet jie neturėdami šio
je apielinkėje jokios savo orga
nizacijos iT negalėdami prikal
binti kurių kitų draugystę pra
kalbas rengti, tai pavartojo pri
prastų gudrybę, garsindami, 
kad APLP. kuopa rengia pra
kalbas, bet tik nepasakydami 
kokia kuopa. Mat tų prakalbų 
rengėjai manė ’pagauti du zui
kiu: su APLA. vardu manė su
braukti daug žmonių ir išsisuk
ti nuo atsakomybės už vartoji
mų APLA. vardo, rengiant bol
ševikiškas prakalbas. Bet man 
rodos, >kad tik viefrių zuiki tepa- 
gavo, tai tik pasiliuosavo nuo 
atsakomybės už vartojimų drau
gystės vardo, o publikos, vistiek 
negalėjo apgauti jokiais triksais 
ir mažai buvo kas atėję į tas jų 
prakalbas.

Andriulio misijos uid.žiaų.sia 
užduotis buvo' para ntliutf kapi
talistinėms partijoms, niekinant 
darbininkų kandidatų La Enllet- 
tų ir niekinant mąinierių unijos 
viršininkus.—Bridgeviilletšs.

ADVOKATAS f 
77 W. Washingtonl St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Utarninko vakare 

1814 S. Cicero Ar; T.Cicerd 5036 
Ant Brid&eporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

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

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

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

Tinime speciali-skyrhj 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 A ve.

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

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną,‘nuo 2 iki

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki Lį po pietų pagal sutartį

mirt
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

I ANT NAUDOS.

S.LFABIŪNASCG.

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashintton St.
Cof. VVaNhingtou & Clark

, ■ I W I Ui I ■*»■■ ■ ■*'

Bridgeville, Pa

STOKIME VISI I DARBĄ
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagei’'nimo, šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime į darbą tuojaus! Aukokime savo dalį —-dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus! ■

< ' \ '' J<««<|l ....'imi*'
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Kį IR KAIP VIRTI
MĖSOS PYRAGAIČIAI

Sukapok labai smulkiai ga
na liesos mėsos (gali vartoti 
likusią, šaltą mėsą), kad pri
pildyti puoduką. Gerai išplak 
du kiaušiniu, pridėk prie jų 
du trečdaliu puoduko pieno, 
pusę šaukštuko druskos, suka
potą mėsą ir gana išsijotų 
miltų, kad padaryti lengvą (ga
na skystą) tešlą. Galutinai 
pridėk 2 šaukštuku “baking 
powder” ir viską gerai išmai
šyk.

Ištaukuok blėtas* (taip vadi
namas “muffin pans”). Tos blė- 
tos turi 6 — 12 atskirų mažų 
v ietį,.

Kepk karštame pečiuje.

KEPENYS IR SVOGŪNAI

dėk stiklus saulėtoj vietoj. Te
gul stovi 24 valandas. Paskui 
uždėk po riliniuką plonos po 
pieros įvilgytos j brandę, ant 
viršaus užrišk storesnę popierą 
ir padėk j sausą, tamsią, šaltą 
vietą.

RAUDONŲ TOMAČIŲ 
PRIESKONIS

Supiaustyk kiek nori svogū
nų ir sudėk į skauradą su kiau
lės taukais, kepk apie % valan
dos ant užpakalinio pečiaus, tan
kiai maišydama, kad neprisvil
tų.

Supiaustyk kepenis (geriau
sia imti veršio kepenys) j ma
žus šmotus apie colį ir pusę 
pločio ir 3 colius ilgio. Užpilk

36 dideles, nunokusias toma- 
tes

5 didelius svogūnus
3 puodukuš uksuso
3 puodukus cukraus
5 šaukštukus druskos
2 šaukštuku cinamonų
1 šaukštuką “cloves”
1 šaukštuką juodų pipirų.
Apipilk tomates verdančiu 

vandeniu. Tada nusunk ir nu
lupk skuras. Supiaustyk toma- 
tes ir svogūnus į mažus šmote
lius. Viryk tomates ir svogūnus 
iki bus minkšti. Nereikia pridė
ti vandeni, nes atsiras užtekti
nai sulčių nuo tomačių. Pamai
šyk tankiai, kad neprisviltų. Ta
da pridėk cukrų, uksusą ir liku
sius daiktus ir viryk dar ko
kias 20 minutų. Paskui sudėk į 
sterilizuotas bonkas ir stipriai 
uždengk.

šis prieskonis yra gana sal
dus ir turi kitokį skonį nuo pa-

žus šmotukus, išskyrus svogū
nus, kurias visai nereikia piau- 
styti. Sudėk į paliavotą puodą, 
pridėk V2 puoduko druskos ir 
gana vandenio, kad apsemtų. 
Virk pusę valandos ir nusunk.

Supilk uksusą į puodą ir leisk 
užvirti. Supilk pusę puoduko 
vandens, miltus, muštardą ir 
cukrų į uksusą. Maišyk iki pra
dės būti tiršta. Sumaišyk “tu
meric“ su trupučiu vandens ir 
pridėk truputį druskos. Įmaišyk 
j mišinį. Gerai viską sumaišyk 
ir užpilk ant daržovių. Gerai su
maišius viską sudek į akmeni
nius arba molinius puodus, už
dengk ir padėk į sausą vietą.

“Tumeric powder“ galima 
gauti vaistehyčiose.

SALDUS AGURKUCIAI 
(PICKLES)

4 kvortas mažų agurkučių
2 kvortas uksuso
1 puoduką rudo cukraus../
2 šaukštuku druskos
L šaukStuką cinamonu

l šaukštuką “cloves”
t. 1 šaukštuką “allspice“

4 lapelius.
Užvirink kartu viską. Leisk 

pavirti 5 minutes. Tada supilk į 
karštas, švarias bonkas ir drųr 
čiai uždaryk. Galima vartoti 
daugiau arba mažiau druskos ir 
cukraus, pagal skonį. į

DAR APIE MANDAGUMĄ

verdančiu vandeniu ir leisk sto
vėti minutę laiko. Tada nusunk. 
Sudėk kepenys į skauradą su 
svogūnais, pridėk truputį drus
kos ir pipirų ir kepk išlengvo 
apie 15 minutų, o paskui ant 
karštos ugnies vėl 15 minutų.

prastų tomačių sutaisymų.

MAIŠYTOS DARŽOVĖS
SU MUŠTARDA

KEPTI RYŽIAI

2 kiaušiniai
14 puoduko cukraus
1 šaukštuką sviesto
1 puoduką virintų ryžių
2 puoduku karšto pieno.
Išplak kiaušinius, cukrų ir 

sviestą, kartu lėkštame bliude. 
Gerai išmaišyk. Apibarstyk 
viršų sutrintu nutmegu. Įdėk 
bliudą į didesnį bliudą, kuriame 
randasi karšto vandens. Ke
pink vidutiniai karštame pečiu
je iki viršus parų s.

2 kvortas žalių tomačių
1 “califlower”
12 mažų agurkų
1 kvortą mažų svogūnų
2 žaliu pipiru

svaro sausos muštardos
2 kvortos uksuso
1 puoduką cukraus
y2 puoduko miltų

uncijos “tumeric powder“
Sukapok visas daržoves į ma-

MADOS.

KEPTAS ARBŪZAS

Arbūzų dabar daug ir jie pi
gus.

1 jauną arbūzą (sųuash)
2 kiaušiniu
2 puoduku saldaus pieno
Žiupsniuką druskos 
žiupsniuką cinamonų ir nut- 

meg.
Cukraus pagal skonį.
Reikia nupirkti dar jauną va

sarinį arbūzą. Jeigu arbūzas 
yra minkšta^, tai nereikia nu
imti lupynos, nė sėklų išimti. 
Jeigu-gi arbūzas yra pasenęs ir 
labai geltonas, tai nuskusk ir iš
imk dideles sėklas. Virk tyra
me vandenyje iki bus visai mink
štas. Perleisk per kapojamą ma
šinėlę, o jei neturi, tai sugrūsk 
mediniu Šaukštu.

Pridėk gerai išplaktus kiauši
nius, pieną, druską, cinamonus, 
nutmeg ir druską. Pasaldink pa
gal skonį. Kepk giliame bliude.

šis valgis labai geras ir svei
kas vaikams.

No. 2118. Namie dėvėti suknia. 
Patogi vasaros laiku. Lengvai pa
siuvama ir lengvai dėvėjama.

Sukirptos mietos 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę. 3 yardų 40 co
lių per krutinę. 3 yardų 40 colių 
materijos padarys gražią suknelę.

ŽALIŲ VYNUOGIŲ DŽELĖ

Nurinkite žalias vynuoges, 
kaip tik pradeda nokti. Per- 
rink, nuplauk ir nuimk kotu- 
kus. Sudėk į paliavotą puodą. 
Kuomet pradės virti, sugrųsk ir 
virk dar 30 minutų, tankiai mai
šydama, kad neprisviltų. Supilk 
skystimą į maišelį “padarytą iš 
plonos materijos cheese cloth” 
ir tegul varva per visą naktį. 
Ant rytojaus pamieruok ir su
pilk į puodą. Viryk 5 minu tas, 
pridėk lygiai tiek puodukų smul
kaus cukro kiek buvo puodukų 
skystimo ir virk pakol sunka 
pasidarys tiršta. Nuimk putas ir 
supilk Į sterilizuotus stiklus. Pa-

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

• ‘\ *
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.........—.
Mieros ............-...... — per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

žiūrėti per kito petį, kuris 
skaito ar rašo, yra rųandagumo 
peržengimu.

Į Mandagumo peržengimu yfa 
draugystėje bandyti atkreipti as
mens atydą trenksmu ar ženk
lu. ' * ( ,

Nepritinka rodyti nekantru
mas, neramumas ir nepateiku- 
mas. Ramumas yr/i gero išaUgi- 
nimo ženklu.

Niekuomet neeik į privatinį 
kambarį nepabeldęs į duris.

Yra mandagu vyrui paduoti 
moterei kėdę, atidaryti duris, 
jai išeinant, paduoti jai, ką iš
metus, ar paimti ką'nors jai iš 
tako, net jei ji ir visiškai butų 
nepažystama jam. ’

Atsikelti ir išeiti viduj už
imančios pašnekos yra .teisingu 
įžeidimu. •«-

■'Atsilankius į svečius yra šei
mininkės nepagerbimu, užleisti 
.sėdynę kitam, paskirtą jam pa
čiam. ' ‘

Yra mandagu įėjus kamba
rin, pilnan žmonių, pirma nusi- 

’lenkti lengvai visiems svečiams 
abelnai, paskui pradėti kalbėti 
su pavieniais.

Netinka eiti draugystei! prisi- 
valgius svogūnų, prisigėrus ar
ba prisi rukus.

Geriau yra neturėti draugų, 
kaip įgyti žemus draugus.

Spiaudymas yra žemu ir bjau
riu.

Saumylybe nepuošia nei vie
no, bet ji yra viena iš tankiau
sių ir pašalinusių ydų.

Nustoti lankiusis pas draugus 
yra ir įžeidimu ir mandagumo 
peržengimu.

Garsiai šnypšti nosį yra man
dagumo peržengimu.

Kalbėti daug apie savo patjes 
darbus yra sąumylybės šešėliu 
ir kaipo tokis nėra mandagus.

w I    — ■ I

Versti ką prie gėrimo, kas sy
kį yra atsisakęs yra negražu ir 
nemandagu.

Mandagumo peržengimu yra 
skolyti svetimą knygą be savi
ninko žinios.

Mrs, MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. X M. Chrzan " •
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

DR. SERNER, 0. D. •
Lietuvis Specialistas

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkew!ci 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju mota- 
•ims prie gimdy- 
no kiekviename 
itsitikime. TeL 
<ia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi- 
loms dykai.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN-®11
—I S RUSIJOS—

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. — Cherhourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majeslic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos pertais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Sonthamptoft — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portąis. x

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Parankus išplaukimai.
Lapland ir Zeeland.

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

127 So. Stste SU Chicago.

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Carai 
m i > , ) 8110; Naktį
Telefonai: < Drexel 0950

( Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Vai.: 9---- 1O A. M. ir po B ▼«!. vak.
Speciai: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
Šaukite Boulevard 4136 arba 
Dręxel 0950.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Akinių pritaisymo mene 
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIU IĄGAS •

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 taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse ?
Ar yra balta dėme ant voką?
Ar turit kataraktą?
Ar turi* žvairas akis? ,

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave„ 
Kampas 18 gatvšs

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

z—....................   "
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki v12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERIVfAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

............. u Į —----- -----------------/

' Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Speciali s tas Moteriškų. Vyrišką

Vaikų ir visų chj^niŠkų 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 dlen.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Aw. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610, Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių tėlefonuokit Prospect 0610 

h*——"—

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Šacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
u.— -------- ------- ,
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$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

Bet imkime patį la follet- suomet stengiasi patarnauti 
tistų sumanymą. Jie siūlo st^rnbiemsiems kapitalis- 
susiaurinti Augščiausiojo tams, o ne darbo žmonėms. 
Teismo galią įstatymų užgy-l Reikalaudamas didesnės 
rimo arba atmetimo klausi- —1-‘~- 1----------1 T "
mę, Sekretorius Hughes 
skelbia, kad, tą pasiūlymą 
įvykinus, mes turėtume 
“kongreso diktatūrą”.

Sakysime, kad taip, 
ką mes turime dabar? Da
bar mes turime Augščiausio
jo Teisino diktatūrą, nes 
Aukščiausiam Teismui duo
ta galia panaikinti kiekvie
ną įstatymą, kurį išleidžia 
kongresas.

Kuri gi tų dviejų diktatū
rų yra blogesnė?

Bet

galios kongresui, La Follet- 
te’as nori, kad diktatūros 
nebūtų, kad valdžia butų su
grąžinta žmonėms, idant ji 
iš tiesų pasidarytų, kaip pa
sakė Lincolnas, k “govern- 
ment of the people, by the 
people, and for the people".

Apžvalgai'
NORVEGIJOS KOMUNISTAI 

SMARKIAI SUMUŠTI.

fe

Valstybės sekretoriuj, 
Charles Evans Hughes,; St 
Paul mieste (Minn.) pasakė 
kalbą, atakuodamas nepri
klausomųjų progresistų 
kandidatus, La Follette’ą ir 
Wheeler’į. Jisai pareiškė, 
kad tuodu kandidatu stojan
čiu už “musų valdžios siste
mos nuvertimą”.

Kame gi p. Hughes pama
tė tokį pavojingą dalyką 
progresistų programe? Jų 
reikalavime, kad Jungtinių 
Valstijų kongresui butų su
teikta daugiaus galios, negu 
augščiausiam Teismui.

Kongresą renka visi pilie
čiai tam tikram skaičiui me
tų. Kuomet kongresmanų 
terminas pasibaigia, pilie
čiai renka naujus kongres- 
manus. Tuo budu kongre
so nariai yra žmonių įgalio
tiniai. Jeigu jie elgiasi ne 
taip, kaip žmonės jiems bu
vo įsakę, tai sekančiuose rin
kimuose žmonės gali pakei
sti juos kitais.

Visai kitaip yra su Aukš
čiausiuoju Teismu. Jo na- ♦ » ;
riai yra ne renkami, bet 
skiriami, ir skiriami, ne ap
ribotam laikui, bet visam 
amžiui. Kartą paskirtas 
Aukščiąusioję Teismo teisė
jas negali Būt atšhuktas^iors 
jisai ir dar taip neteisingai 
elgtųsi (bi tik nepadaro, kri- 
minalio nusidėjimo).

Tų teisėjų yra 9, ir savo 
nuosprendžius jie daro pa
prasta dauguma balsų. Va
dina^, 5 teisėjai, kurie neat- visai nutaaukti ryš'ius su 
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Kartą paskirtas

sako niekam ir negali būt 
pašalinti iš savo vietų, 
šiandie turi savo galioje elg
tis kaip tinkami su kongre
so išleistais įstatymais! Ir 
p. Hughes šitokios tvarkos

yra,Dabar
taip, kad, jeigu Aukščiausias 
Teismas pripažįsta ‘‘priešin
gu konstitucijai” įstatymą, 
kurį išleidžia kongresas, tai 
tas įstatymas atpuola.

Senatorius La Follette’as 
ir jo vienminčiai siūlo apri
boti Aukščiausiojo Teismo

konstitucijos tąja prasme, 
kad kongresas galėtų panai
kinti Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendį apie įstatymo 
“nekonstitucingumą”, pri
imdamas tą įstatymą antru 
kartu.

Šitą progresistų pasiūly
mą valstybės sekretorius ir 
vadina pasikėsinimu “nu
versti musų valdžios siste- 
mą”.

Valstybės sekretoriaus 
priekaište Lo Follette’ui 
yra da ir kita nesąmonė, ku
rią visai keista girdėt iš ap
šviesto žmogaus. Jisai kal
ba apie “diktatūrą”.

Diktatūra reiškia neapri
botą ir neatsakomingą galią. 
Ar galima vadinti diktatūra 
kongreso teisę leisti įstaty
mus? '

Kad įstatymo sumanymas 
pavirstų įstatymu,reikia štai 
ko. ) Pirmiausia jį turi pri
imti atstovų butas. . Paskui vieną galingą politinę organiza- 
jį turi priimti senatas. Jei- Komunistai gi išnyks, 
gu senatas atpigta atstovų kaip jie nyksta visur, 
buto priimtąjį sumanymą, 
tai sumanymas nupuola.

Kuomet abeji kongreso 
rūmai (atstovų butas ir se-

Jau yra žinomi rezultatai rin
kimų H Norvegijos parlamentą, 

! įvykusių spal. 21 d. Svarbiausia 
• jų ypatybė tai visiškas komunis

tų pralaimėjimas.
150 parlamento narių senam- 

jam Norvegijos parlamente bu
vo 29 komunistai. Naujam j am 
gi atstovų bute paliko tiktai 6 

■ komunistai!
Dar prieš rinkimus komunis

tų frakcija buvo suskilusi. Kuo
met dauguma Norvegijos Darbo 
Partijos, kurią kontroliavo ko
munistai, pasipriešino Maskvos 
diktatūrai, tai iš partijos pasi
traukė “grynieji komunistai“ ir 
susiorganizavo į atskirą partiją. 
Tuomet komunistų frakcija par
lamente paridailino pusiau: 14 

(jos narių pasiliko ištikimi Dar- 
|bo'Partijai, o 14 prisidėjo prie 
Komunistų Partijos. Vienas gi 
komunistas pasidarė “neparti
nis,“ t. y. neprisidėjo nė prie vie
nų, nė prie kitų.

Darbo PĮartija paskui dar 
griežčįiau nusistatė pįrieš Mas
kva. Darbininkų unijos, kurio

mis ji remiasi, nesenai nutarė
i “rau

donuoju“ Internacionalu. Spa
lių mėn. 21 d. rinkimuose' bu
vo įdomu pažiūrėt, kaipgi tas- 
atsimetimas nuo Maskvos atsi
lieps ant Darbo Partijos.

^Ir štai kokios pasekmes: “ne
partiniai“ •'komunistai visai iš
nyko Norvegijos atstovų bute; 
Maskvai ištikimoji komunistų 
frakcija nusmuko nuo 14 atsto
vų ant šešių. Darbo Partijos 
gi atstovybė, paniekinusi Mas
kvą, pakilo nuo 14 atstovų ayt 
24. Padidėjo taip pat ir social
demokratų artfstovų skaičius nuo 
8 ant 9.

Taigi priešingų bolševizmui 
atstovų Norvegijos seime šian
die yra 33 (vietoje 8), o aklųjų 
Maskvos davatkų paliko tiktai 
6 (vietoje 29).

Socialdemokratai ir Darbo 
Partija kolkas dar gyvuoja, kai
po atskiros organizacijos. Bet 
nėra abejonės, .kad neužilgio tos 
dvi partijos susivienys, ir Nor
vegijos proletariatas vėl turės

SOČIA LĮSTŲ SUSTIP
RĖJIMAIS DANIJOJE.

Danija, kaip žinia, tiiai socia-

naujieji darenka dar 19 atsto
vų' proporcingąja sistema. Da
bar įvyko 28 atstovų rinkimai.

Šitie rinkimai apėmė tris dis- 
triktus — Copenkageną, Fune- 
ną ir šiaurinę Jutlandiją. Jie 
davė 34,000 balsų priaugimą,so
cialistams, kurie pravedė 12 at
stovų, laimėdami 3 naujas vie
tas landsthinge. '

Visam landsthinge dabar bus 
25 socialdemokratai. Kadangi 
su jais daugeliu klausimų eina 
išvien 8 radikalai, 'tai Stauningo 
valdžia dabar turės augštesniuo“ 
Šiuose rūmuose 38 rėmėjus. Tai 
dar nėra dauguma, bet visgi to
kia stambi landsthingo atstovų

dalis, kad ši įstaiga vargiai be
turės drąsos daryti griežtą opo
ziciją valdžios sumanymams.

Rinkimų kovos centre stovė
jo klausimas apje krašto nu
ginklavimą ir apie kapitalistų 
apkrovimą stambiu vienkarti
niu mokesniu krašto skolų at- 
mokėjimui. Ųanijos atžagarei
viai’ kėlė baisų, triukšmą prieš 
tuos socialistų reikalavimus, ti- 
tikcdamjesi, kad “subrendę pilie
čiai,“ kurie dalyvauja landsthin- 
go rinkimuose nieku budu ne
pritars tokiems “pavojingiems“ 
sumanymams. Bet pasirodė 
priešingai. žnionėsrišreiškė pa
sitikėjimą socialistais.

šiaurys

Didžioji Komedija
mes suprastumėm kad jis nori

Tai yra labai nevykęs 
priekaištas. Progresistai juk 
neketina jėga ar kitokiu 
priešingu keliu panaikinti 
konstituciją. .Jie nori tik
tai pataisyti ją.

Konstitucijos gi taisymą 
vadinti “valdžios vertimu” 
yra nesąmonė. Prie Ameri
kos konstitucijos jau yra pa
daryta netoli dviejų dešim
čių pataisymų, ir niekam ne
ateina į galvą sakyti, kad jie 
reiškia pavojų valstybei.

Butų labai blogas dalykas, 
jeigu konstitucija nebūtų 
taisoma, nes juk gyvenimas 
nestovi ant vietos. Tas, kas 
tiko žmonėms pusantro šim-

natas) priima įstatymo su- hstinę valdžią^ kurios priešaky- 
manymą, tai ir tuomet jisai.
nepavirsta įstatymu. Jisai
dar reikalauja prezidento stovų bute socialistai turi 55 
parašo. Prezidentas turi atstovus. Juos remia 30 radi- 
teisę vetuot kongreso priim- kalų, ir ačiū tam Stauningo vąl- 
tąjį įstatymo sumanymą. (,zlu tun vieno ba,so (,augumą 

įstatymų daryme, vadina

j e stovi drg. Stauning.
Bet Danijos parlamente dar 

nėra i socialistų daugumos. At-

žemesniuose luinuose.
, . . ( Bloginus yra augšteSniuosiuo-

81, atstovų buto galią siauri- he rūmuose (landsthinge), kū
ną senatas, ir abejų kohgre-’rie susideda iš 75 narių, renka- 
so ruiiių galią siaurina prezi mų šiek-tiek^ apribota balsavimo 
dentas. Ar gi tat ne dema- lankant atjovus į šitą 
gogija čia yra kalbėt apie 
“diktatūrą”?

gre- rie susidedu iš 75 narių, renka-

pą tenkinti juos šiandie.

įstaigą, balsuot gali tiktai pilie
čiai, turintys ne mažiau kaip 35 
m. amžiaus. Augštešniuosiuose 
rūmuose žymią daugucą iki šiol 

Sekretorius Hughes kalba turėjo konservatoriai, . libera- 
apie'^djktatui’ą” tiktai tani, lai iri atžaJgar^yi^iiukini^ai.6 
kad nugąsdinus neprotau-1 Nesęiiai ivyksięji ribkimai 
jaučius. balsuotojus. Bet į iš 
tiesų, tai jisai pats stoja už 
diktatūrą. Už diktatūrą 
saujalės Aukščiausiojo Teis
mu teisėjų, kurie beveik vi-

tečiaus ir šitoje įstaigoje su
stiprino socialistus. Landst h in
go nariai yra renkami 8 metams, 
bet ne visi kartu. Kas ketveri 
metai, renkama 28 nauji atsto
vai 28 senieji atstovai ir 28

Daug jau matėme įvairių ko-. mes suprastumėm kad jis nori 
medijų, bet aš noriu įums paro-l degtinės ir eis tuojaus į karčia- 
dyti didžiausiąją, koki gali ras
tis pasaulyje. Visos tos rodo
mos scenose yra menkniekiai 
prieš tą, kokią parodysiu pasau
lio scenoje.

Kada nuėjome teatran, pilna 
salė buvo prisigrūdusi žiūrėto
jų, kiekvienas norėjo pamatyti 
kaip rodys moterų klastas, kaip 
jų tarpe jieškos priežaščių dėl 
vyrų kaušų netvarkos. Aš gi do
rių jums parodyti tą komediją, 
į kurią nežiūri nė vienas iš tų, 
kurie garbina teatrus, garbina 
komedijas, garbina moteris. Tą 
komediją visi mato bet niekas j 
ją nežiūri, dėlto, kad ji yra di
džiausioji, o mes paprastai tik 
menkniekius tematome, atmes
dami didelius dalykus. Ta kome
dija yra visur, ir tavo akyse, ir 
tu pats esi tos komedijos artis
tas, ir tie visi žmonės dalyvau
ja, kaipo artistai, o žmonių — 
žiūrėtojų nėra nė vieno, užtai, 
lipkime į tą aukščiausį kalną, 
nuo kurio, kaip iš ložos maty
tum aiškiai didžiausiąją kome
diją.

Ar matai štai šitą artistą. Jis 
ką-tik grįžta iš teatro, — iš 
darbo. Jis didžiausias valdinin
kas. Jis dirba kiauras dienas, 
kiauras naktis, bet kada grįžta 
poilsiui,- išsinėręs iš kailio šoka 
kartu su artistėmis, kurios vi
sas dienas mokinasi, kaip savo 
kojas pakiloti, kad galima butų 
brangiau už bilietus paimti. Ir 

‘užlindęs namų kertėse kiloja sa
vo sustingusias kojas taikinda
mas artisčių judesiams.

Aš jau nebe pirma diena ir 
nebe dešimta, bet kelius kart 
šimtoji, (kaip matau vieną rai
tantis, o kitą pamėgdžiojant jos 
Judesiams, širdis nuo juokų su
plyštų į šipulius jeigu šlapiu ab- 
rusiu nepersiriščiau per pašird
žius.

Juokdariai žiuri į pasaulį ir 
juokiasi pilvus apsimušdami.*čia 
didžioji scena, o tie veikalai, ku
riuos stato, yra tik judėjimas už 
kulisų, atsitolinus nuo didžio
sios.

Jeigu šimtą kartų miręs at- 
gimčiau, tai dar trokščiau ke
lius kartus po šimtą kartų at
gimti kad tik daugiau matyti 
pasaulinę komediją. Aš žiūrėto
jas ir kartu artistas.

mą. Tai jau toks musų gyveni
mas. Vagis didžiausia nelaime 
skaito tai, kada pakliūna į poli
cijos nagus, o žmogus, kurį ap
vogė tai paskaitys už didžiausią 
laimę. Bet kodėl gi jau taip įgy
venta, kad mes turim tuo džiaug
tis, ar ^negeriau butų, kad mus 
apvogęs vagis džiaugsis. Musų 
scenoje prisilaikoma ąukščiau- 
sio demokratizmo, kurių yra dau
giau, tų ir viršus. Pastebiama 
kad skaičius prasikaltėlių didė
ja, jiems gi užviešpatavus įsi
gyvens jų dėsniai, kad*palaikius 
demokratizmą.

Nėra a^bsoliutės tiesos: jeigu 
tu šiandien aiškini visatos su
tvarkymą, tai ryt tą pat saky
damas meluosi. Jeigu jis šian
dien saugo kalėjimą, tai nesiras 
nė Meno, kuris drįstų priešin
tis, kad rytoj jis tupės už to pa
ties kalėjimo geležų. Nėra abso
liutaus žmogaus. Jeigu nebūtų 
blogų supratimo, tai gerieji ne
žinotų, kad jie esą geri. Tik su
prantant blogą' įsivaizduojam 
gero. Bet musų scenoje kitaip 
yra, čia dėsniai kaip kirviu už
kirsti. Absoliučiausiu dalyku 
skaitoma įstatymai, kurie nesi- 
maino esant tai pačiai valdžiai. 
Juokis kad nori, bet šie žmonės 
tvirtina ir gina įstatymų abso
liutizmą. Jie gina, kaip vilkai 
miškuose tykodami žmogų. 
Jįems, turbut, Viduriuose ne vi
sos žarnos yra?

Eikim į darbininkus, šitie mi
lijonai skundžiasi darbo neturį, 
bet pažvelkit ką jie daro iš nuo
bodumo: ruko, ginčijasi, riešu
tus kramto, kortomis lošia, šo
ka naktimis. Ir ištikro pamanai 
kad jie neturi darbo kada grie
biasi šokti dienų dienas, lošti ir 
t. t., o ypač dabar atsidaro vis 
daugiau pramogų kuriose daly
vauja šie milijonai. Tai ištikro 
matyt, kad pasaulyje darbas 
noksta.

1 Jeigu tūkstančius kartų at- 
gimtum visados tą patį maty
tum. Taip radom, taip ir palik
sim.

kad įgijus daugiau proto, kurio 
jų galvoj, čia ir sunaudoja sa
vo trumpą jaunystę.

Juokdariai gi pro plyšius žiū
rėdami juokiasi apsimušdami 
pilvus. Jeigu ne stiprus sumir
kyti abrusai veržtų jų pašird
žius, tai jau nebe vienam buvo 
pilvas susprogęs į šipulius.

Jeigu milijonus kartų maty
čiau tas komedijas, tai nieka
dos nenusibostų. O kada artin
tųs! smertis, kada galvą kirstų, 
tai norėčiau dar bent vieną kar
tą pažiūrėti į šią komediją, kad 
linksmiau batų po žemių gulė
ti. 

Z ★ *
A

Juokdariai — scenos tarnai. 
Ypatingas jo pilvas, jeigu juo
kiasi, tai pilvas ir sukasi kaip 
žemė apie savo ašį, o jau kada 
juokui nėra galo, tai gumbas 
apninka.. Kad sumirkytu abru- 
su, arba bent gerai nuvytu pa
kuliniu pančiu, pilvo nesuversi, 
tai po komedijos gali nebegerai 
pasidaryti.

Kada juokdariai apeina aki
mis pasaulį lyg, rodos, jaukiau 
ant inkstų pasidaro. Tik tada 
nieko nemato, kada atsitinkant 
didžiausiems juokams, juokda
riai žiuri tčn, kur varnos lak
sto, kada gi žiuri į menkus ap
sireiškimus tai patys iš šapo ve
žimus juokų prisiskaldo. Dar no
riu pakartoti, kad didžioji ko
medija tai pats'pasaulis.
1924-11-4.

A

Eikim į karčiamas. Kada šie 
girtuokliai išeina iš karčiamos 
tai gailisi, kam gėrę, tik visa
me bėda, kad jie nesigaili prieš 
įėjimą į karčiamą. Mušasi vien 
tik dėlto, kad jię girti. Apleidę 
karčiamas, kada išgirsta kalbaAt 
apie abstinenciją, gailisi ir se
gas i ant savo girtos krutinės 
blaivybės ženklą. Jeigu beprotis 
sėdžia, o sakosi padangėmis la
kiojus, tai iš jo visi juokiasi, bet 
kada žmonės nusprendžia geru 
būti, negerti, o daro atvirkščiai, 
tai niekas jo nepastebi. Kas įgy- 
vei|tą piusų spęnoje,i iš įĮo nesi- 
jtiųkiait)ą^ tik‘įgy|ęiidiiMnt pir
mus žygius1 ne vi'enas pilvą s\i-• 1 č ’ ‘ * *siima. Jeigu įgyvenditumėm tai, 
kad jei žmogus prižada negerti, 
o geria, tai po kiek laiko, įsigy
venus tam I dėsniui, pasakius 
žmogui, kad jis priimąs absti
nenciją (tampa abstinentu), tai

ikkį. Jeigu beprotis 
bsi padangėmis la

Jonukas pakliuvo į mokyklą 
— į auklėjimo įstaigą, kučU-jįj pri
rengti į gyvenimą, kaip kad sa
ko paidagogai, kad taip prireng
tas išsitektų kitų tarpe ir kad 
galėtų be jokios baimės gyven
ti. čia jam reikia išmokti visus 
latyniškus žodžius, visus kara
lius, kur kada koks yra gyve
nęs, ką padaręs, visas matema
tikos formules ir t. t. ir t. t. ir 
dar kartą t. t....

Kada grįžo Jonas (iš Jonuko 
išauklėjo Joną) pas motiną, gal
vojo sulig kurios formulės jis 
ją sutiksiąs, bet ant nelaimės nėr 
rado nė vienos tokios formulės 

f i .
ir apsiverkė. Jo galva, vietoj pa
žinimo gyvų žmonių, prikišo pil
ną formulių pažinimui akmenų 
kietumo. Musų dramatiška ir 
tragediška mokykla vienu šuo
liu virstą komedijos veikalu.'To
kie komedijų veikAląi'ir yra sta
tomi musų pasaulio scenoje.

Mokyklos kimšte prikimštos 
mokinimui, čia nėra jiė vieno 
mokyto, bet eina tie, kurie ne
turi jokio orientavimąsi gyveni
me, čia eina visi neišmanėliai,

Svetur-gimę balsuotojai 
Suvienytose Valstijose
Besiartinant prezidento rinki

mams, daugelis žmonių intere
suojasi į tuo, kiek balsų įvairios 
partijos galės gauti. Ypatinga 
atyda turi būti kreipiama į sve- 
tur-įimusius balsuotojus. Dau
gelis žmonių mano, kad jie visi 
balsuos kaipo1 vienutė. Gal butų 
įdomu sužinoti, kiek tokių bal
suotojų yfa ir kur jų daugiau
sia randasi..

Sekančios skaitlines parodo 
1920 metų dalykų stovį, kuomet 
gyventojų surašymas buvo pa
darytas. Iš to galima pamatyti 
svetur-gimusių balsuotojų stip
rumą.

Sulig 1920 m. Suvienytų'Val
stybių gyventojų suskaitymo 
buvo 60,886,520 žmonių (vieti
niai ir svetur-gimę) sulaukę 21 
metus ir daugiaus. Kad sužino
ti skaitlinę balsuotoj ų reikia nuo 
tos sumos numušti 10,797,799, 
kurie nėra naturalizuoti arba 
diskvalifikuoti dėl nemokslumo 
ir dėl kitų priežasčių. Irgi rei
kia numušti 305,255 piliečius su
virs 21 m. senumo, kurie gyve
na District of Columbia ir ne
gali balsuoti. Tokiu budu turi
me 49,783,466 — ta skaitlinė rei
škia kvalifikuotus balsuotojus 
Suvienytose Valstybėse. Prie tos 
skaitlinės galime priskaityti 52,- 
488 pirmų popierų savininkus 
keturiose valstijose (Arizona, 
Indiana, Missouri ir Texas). Tos 
valstijos duoda jiems teisę bal
suoti prezidento rinkime. Tokiu 
budu, iš viso, 49,835,954 žmo
nės galėjo balsuoti 1920 m. pre
zidento rinkime.

Bet tik 26,786,758 balsai pa
duota 1920 m. Tas reiškia, jog' 
tik pusė balsuotojų balsavo. Kas- 
link svetur-gimusių, nėra gali
ma paduoti balsuotojų skaičių. 
Bet manoma, jog didesnė pro
porcija svetur-gimusių balsuoja, 
Svehi.1* gimęs pilietis, ku
ris turėjo liek daug 'bė
dos tapti Amerikos piliečiu, dau
giaus brangina savo teises, ne
gu daugelis vietinių.

Iš pačių oficiališkų šaltinių 
matyt, jog buvo 6,221,705 natu
ralizuoti piliečiai turintys 21 me
tų amžiaus arba daugiaus, ku
rie gimė svetimose šalyse ir tu
rėjo teisę balsuoti 1920 m. Pri
dedant prie tos skaitlinės 52,- 
488 deklarantus, kurie gali bal
suoti, turime 6,274,193 balsuo
tojus Amerikoje. Tokiu budu 
svetur-gimę balsuotojai repre
zentuoja 12.5% visų kvalifikuo

tų balsuotojų Suvienytose Val
stybėse. Sulig lyties 3,322,104 
yra vyrai ir 2,899,601 moterys.

Svetur-gimę balsuotojai ran
dasi beveik visose valstijose, bet 
jų daugiausia yra industrinėse 
valstijose, kaip tai New Yorke, 
1,153,813; Illinois 639,446; Penn- 
sylvania 565,£90; Massachusetts 
441,416; Michigan 330,958 ir t. 
t. Kad nors tos valstijos yra ti
piškai imigracijos valstijos, pro
porcija svetur-gimusių balsuo
tojų netokia didelė kaip kitose 
valstijose. Matome didžiausius 
procentus svetur-gimusių bal
suotojų North Dakotoj, 31%; 
Rhode Island 27%; Minnesota 
26%. Valstijos, turinčios tarpe 
25% ir 20% svetur-gimusių bal
suotojų yra Massachusetts; 23.- 
6%; New York, 22.4%; ir Con- 
neetieut, 22%; tarp 20% ir 15% 
New Jersey, ^20%; Montana, 
19%; Wisconsin, 18.6%; Illi
nois, 18.5%; Washington, 17.- 
8% ;‘South Dakota, 17%; Michi
gan, 17.5%; Utah, 16%; New 
Hampshire, 15%; tarp 15% ir 
10%; California, 14.7%; Neva- 
da, 14% ; Nebraska, 13% ; Penn- 
sylvania, 13%;Oregon 12%; 
Colorado, 12%; Wyoming, 11.- 
5%; Iowa, 11%; Idaho, 10%; 
tarp 10% ir 5%, Vermont, 10% ; 
Ohio, 9%; Maine, 9%; Arizona, 
8.7%; De|aware, 6.4%; Kansas, 
6%; Maryland, 6%; Missouri, 
6%; Indiana, 5.1%; tarp 5% ir 
1%, Texas, 4%; Florida, 3.5%; 
New Mexico, 3.4%; Louisiana, 
2.3/< ; West Virgiui^, '2%sf Ok- 
lahomaj 2% ; Kentucky,' 1.8% ; 
Virginia, 1.5%.. -Sekančios Val
stijos turi mažiaus kaiįr vieną 
procentą: Alabama, Arkansas, 
Georgia, Mississippi, North Ca- 
rolina, Soutb<%ę^i‘o|iiia, Tenne- 
ssee.

Yra taip jau klaidinga many
ti, kad visi vienos tautos balsuo
tojai vienodai balsuoja* kaip 
kad manyti, jog visi svetur-gi- 
mę balsuotojai sudaro vienutę. 
Interesinga, matyti stiprumą 
įvairių svetimų kalbų grupių 
sulig gimimo šalies.

Didžiausia grupė yra vokie
čiai, po jų seka anglai su 683,- 
930, uiriai su 676,257; rusai su 
513,652; italai su 423,658; šve
dai su 424,880; lenkai su 308,- 
548; norvegai su 238,294.

Kaslink svetur-gimusių kurie 
paeina iš šalių, kurios pirmiaus 
prigulėjo prie Rusijos ir Austri
jos arba prie kitų šalių tik ga
lima pasakyti, jog nebuvo gali
ma surinkti tikras skaitlines, 
nes tais metais, arba apie tą lai
ką buvo perdaug permainų.

Sekančios valstijos turi sekan
čias skaitlines balsuotojų:

Franci j a ......................  83,488
Šveicarija....................  76,121
Holandija...................... 70,318
Finlandija .....................58,998
Jugoslavija........... .......  40,789
Bumanija-........ ,...........  39,902
Lietuva.............. 33,691
Belgija ir
Luxemburgas............... 37,529
Graikija ......................  29,723
Portugalija.................. 10,07 L
Ispanija .....   4,579
Bulgarija ir
Turkija...................  2,284

[FLIS] *

niunkšlyino ,u^(h k it r 
'trinti 
ii'kuliuoti

Prašalina sustyrimą 
skausmą
Po didelio 
biskj Slidin 
pat? Itniinenta 
šviežių kraujų po skaudamus rau 
nieiiis- sustyrimas pranyks, skau 
dėjimas apsistos! I’as visu,- up 
liekoi i lis 35 centai.

Sloar’s L in i nient 
— Prašalina skausmą!
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emOAGOS
Penki vaikai sužeisti

saužudė ir paliko visą savo tur-'Dr. A. Karaliuj o sekretorium 
tą, kuris siekia $50,000,

Lietuvis vaikas nušautas
Grūmojo išžudyti sąVo “prie

šus,” pašovė dii kitus vaiki
nukus ir pats krito nuo poiį- 
cisto kulkos.

Penki vaikai rado bonkutę su 
paraku. Norėdami padaryti 
“tyrimus,” jie sukurė laužą ir 
bonkutę įmetė į ugnį. Bonkutę 
sprogo ir Edmund VVaurzyniak, 
15 m
neteko kairiosios rankos, o ir 
ti keturi vaikai liko sužeisti 
apdeginti.,

buvo St. Valančius.
Visiems golfininkanis dar 

'kartą primename, jog trečiadie
nį, spalių 29 d., Jackson parke 
prasidės kontestas. Norintieji 
konteste dalyvauti,' pasiskubin
kite užsiregistruoti Golfo Kliu- 
bp, 3204 So. Halsted St.

nė? “Draugas” norėtų, kad 
rimtas tautinis darbas numir-j 
tų. Aš atsimenu kun. Br. Bum- 
šo pasityčiojantį man primini
mą: “Kas atsitiko su Vilčia?” 
Jam rodosi, kad ir Vilniaus ( 
Vadavimo Komitetą taip leng-(

1826 N. FrancisCo Avė., 
ki- 
ir

Polemika ir Kritika

Kuniginė “Teisybė"

• ’-Ln*., iLH .......4 ..... . t 

čempionas sunkių vogy ritasi 
rytoj ant Town of Lake.

Kaip jau buvo paskelbta, kad 
Anglistas Freimontajs, lietuvis 
sunkių vogų čempionas, lai
mėjęs nesenai rengtose rung
tynėse aukso medalių, iššaukė 
i ištiš Juozą Bancevičių, greko 
romanų styliumi. J. Bancevi- 
čius iššaukimą, priėmė. Jų ris- 
tynės Įvyksta rytoj vakare, 
C.olumbia svet., .48 ir

Apart jų ritasi dar

“Draugas” 252 numeryje iš 
1924 spalio 24 dienos visą re
dakcija straipsniam® skirtą 

Dr. Rutkau- 
“Rutkauški!
Pirmucialų- 

rašausi Rut
ile Rutkauski. 

/ J

liepti, — vi- 
mintį sukelia, 

“Draugo” redak-

gatvės ir susidėjo daugu- 
i rytus 
daugu- 
abiejų 
pešty-

atgal 
‘raganą

Penktadienio naktį Bridfeepor- 
te Jiko policistų nušautas 'jau
nas lietuvis John Pankus, 16 
melą amžiaus, gyvenęs, prie 
3329 Morgan St. Nors jis 
buvo jaunąs^ bet jau pasižymė
jęs peštukas ir neužilgo prieš 
tai jis pašovė du- jaunus lenku
čius. Nušautas gi liko, kada 
jis bandė pasprukti iš policijos 
nagų. Pašautieji lenkučiai, Jo- 
seph Lewandowski, 1-6 m., 3237 
Mosspratt Avė. ir Anthony Lys- 
kawa, 15 m.„ 32T6: Mosspratt 
.Avė., abu guli SU Paul ligonj- 
nėj, Levvandoviskiy gab mirtinai 
pašautas, o Lyskawa pašautas j

Pasak policijos ;ir apielinkės 
gyventojų, prie‘.33 ir Morgan 
gatvių buvo dvi .šaikos peštukų. 
Viena veikė į vakarus nuo Mor
gan
moj iš lenkų, o kita — 
n iki Morgan ir susidėjo 
moj iš lietuvių. Tarp 
šaikų didavo nuolatinės 
nes.

Dankug 'keletą dienų 
paskelbęs, kad mis iki ‘
dienos” spalio 31 d.', tišž 
visus savo priešininkus iš prie
šingosios (lenkų) šaikos.1 Penk
tadienio vakare jis susitikęs ke
lis tos šaikos narius išeinant iš 
Eagle teatro, prie 33 PI. ir Mor
gan gatvės ir išsitraukęs nedi
delį uevolveri pradėjęs šaudyti. 
Daugiausia taikė tūlam “Jos,” 
bet tasis pasislėpė už telegrafo 
stulpo ir pataikyti negalėjo. Ta
da jis pasuke savo revolveri Į 
kitus šaikos narius ir minėtus 
du lenkučius peršovė.

Pašaukus policiją' atvyko 
detektyvai, Doran ir Ahern. Jie 
tuojaus nuėjo i Dankaus namą 
ir rado ji persirengiant. Jie jį 
Areštavo ir bandė vestis į St. 
Paul ligoninę, kad sužeistieji ga
lėtų ji identifikuoti. Vos išėjus 
iš namų Dankus ištruko ir de
tektyvų rankų ir pasileido bėg
ti. Doran šovė, bet Dankus vis- 
tiek įbėgo į elę.
detektyvai čia rado Dankų jau 
mirštantį.
ir mirė dar nė ambulansui neat
vykus.

Kitų 'pasakojimais, Dankus 
buvo susidėjęs su jauna Ona 
Baronaite, 3242 Lime St., pra
minta “tiger giri,” kurios nė tė
vai, nė teismai negali suvaldyti 
ir kuri jau ne kartą pasižymėjo 
skandaliukais darbeliais, už ku
riuos nekartą jai teko ir kalėji
me sėdėti. Dankus manęs, kad 
tie lenkučiai stengiasi (‘-įą nuo 
jo pavylioti ir todėl jis juos ir 
bandęs nušauti.

Dar kiti pasakojo, kad visi j-ie 
didinosi vogtais daigtais ir 'ne
galėdami pasidalinti, susipešė ir 
Dankus juos peršovė.

Pasak policijos, tėvai dėl nu
žudyto sūnaus didelio rūpesčio 
nerodę. Esą jam dabar bu
sią geriau, geriau busią ir jo tė
vams, nes ikišiol iš savo sunaus 
ir jo elgesio jie jokio džiaugsmo 
neturėjo, vien tik susikrimtimą, 
nuo kurio motina net sirgti pra
dėjusi."

Paliko savo turtą a Lsisk irusiam 
vyrui.

Gegužės 9 d. hotely nusižudė 
ĮVIrs. Mary Kayler von Leszel. 
Dabar paduotu teismui jos tes
tamentą, kuriuo ji visą savo tur
tą paliko savo vyrui, nuo ku
rio ji buvo atMskiiųisi, ir’jo>nau
jajai pačiai. Jos vyras buvo 
vokiečių generaios ir jis labai 
priešinosi sunaus apsivedimui 
su paprasta amerikiete. Ji ta
da pasitraukė ir persiskyrė su 
savo vyru, kuris neužilgo po to 
y ėdė antrą pačią. Jiems abiems

Paulina. 
Karolis 

Sarpailiibs, ChidagOB l'nivcrsi- 
telo medicinos studentas, su S. 
Saimson, Purdue universiteto; 

Dr. T. Stejke, lenkų milžinas 
su J. Roberts.

Tai bus 
džiatisių 
buvusių

vienos 
ristynių, 

ant Torwn

iš žingei- 
kada nors 
of Lake. 
—Jonas.

t

lietuvių Rateliuose
Susiorganizavo Lietuviu 
I Golfininky kliubas
Spaliu 24 d. Golfo Kliube 3204 

So. Halsted St., Įvyko lietuvių 
eolfiniiikų susirinkimas. Nutar
ia suorganizuoti kliubą, kuris 
bus žinomas kaipo Lietuvių Gol- 
fininkų Kliubas. Kliubo Vuldy- 
bon išrinkta: Dr. A. Karulius 
pirmininku, K. Augustinavičius 
sekretorium ir St. Valančius iž
dininku. Kliubo konstitucijai 
pagaminti išrinkta komisija iš 
šių narių: A. K. Meno, Al. Mi
sevičiaus ir .1. J. Čeponio.

Kliubo sporto vedėju išrinkta 
A. K. Menas.

Ant galo, nutarta sekamą sa
vaitę surengti kontųstą. Kon- 
testo sutvarkymui išrinkta ko
misija iš Dr. C. Kaspučio, . A. 
V izbaro, Al. Micevičiaus ir J. 
Kazicko.-

Susirinkimui pirmininkavo

straipsniam® 
v hitą pašvenčia 
sko bauginimui: 
Tupkis ir tylėk! 
šia, aš visuomet 
k aus kas. bet 
Tupėti žmogui 
sai nėkulturinę 
ir gal tiktai 
torius gali skančtis tokiais iš
sitarimais.

“Draugo” redakcija tiktai 
minties ar vardų kraipymui, 
rodosi, tegyvuoja. Viską iš-l 
virkščiai vadina, ką pasižada. 
Jeigu ji grūmoja “vis vien ju
mis į ožio ragą suvarysime,” 
tai jau teisingu vardu vadinti 
nė negali. Pagyvensime, pama
tysime. Argi jau už Federaci
jos ribų tautiniam gyvenimui 
turi būti. brolžudiškas galas 
daroma?! Yra gerb. kun. An
tanas Milukas, kuris ugnim 
spiauja ant Federacijos triukš
madarių. Nei dešimta išeivijos 
dalis prie Federaci jos nėra pri
sidėjusi, o ji žada visų pa
rkingas tautai naudingą darbų 
dirbti, “į ožio ragą 'suvaryti!”

Kas leidžia “Draugui” tvir
tinti, kad Vilniaus Vadavimo 
Komitetas savo- vardą apmai-

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai . su šilkiniais- dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnu

siūtai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing (Jo.
1366 S. Halsted St.

mis

Pranešimas
C. B. Gzepukas šiuomi ,pra- 

vai užmigvlys. Prie progos, be-' nešu,) kad permainiau savo gy- 
je, noriu viešai paivįkšti, kad venimo vietą. Gerbiamieji : bu- 
“Viltis,” Dr, J. Poškos užmig- davojimO namų ir kitais reika- 
dyla — nenumirė. Ji kelsis ir 
veiks, ir kun. Br. Bumšas peir 
anksti ėmė džiaugtis, 
kiem.s kaip kun.
yra lemta tautos idealams va
dovauti! Kun. Br. Bumšas tin
ka ta|m; kad ką ifbrs išpasalų 
įkąsti, apšmeižti, išpravar- 
džiuoti. Tai ne vadovo būdas. 

Kokia morale teise “Drau
gas” drįsta “Varpą” “skamba
lu” ar'kaip kitaip vadinti? Tai 
sekant ,jr “Draugą” -galėtume, 
kun. Br. Btunso pamokinti, 
kuomi biauriu pavaidinti. Bet 
visi pamokinti žmones laiko-

(Tąsa ant. 6-to pusi.)

Ne to-
Br. Bumšas,

lais kreipkitės po nauju mano 
anbrošu, tai yra,; 4201 N. Mar- 
mora Avė. xTėl. Palisade 4819> 
Senas mano atrašas buvo 1648 
W. Division (S.t., .Tel., Arnaitage 
1433. C. B. Czepukas

f -

r
T

“Hemstitching” Krautuvė
3448 S. Halsted St.

i

Įvairių apatinių, aprėdalų (lin- 
geric), pančakų, mezgimui siū
lų ir visokių reikmenų moterims

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada
ryti turtingą ir 
gerą gėrimą. 
Mes turime vi- 

'sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimųiš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų grq- 
serninko.

Alpa Malt, Eitract Co
' 2428“iv. 47 St.

Phone jLafayette 1104

su

4.

"Dirva" Persikėlė Naujos Vieton

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams ....... l

i

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ 

SPEGIALĘ DIDELE 
KALĖDŲ 

! EKSKURSIJĄ
Itengia musų Linija

’’ '• po užveizzh} savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA
3 Gruodžio 1924

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

keliolikos valandų
J KLAIPĖDĄ ATVYKSIT ' 

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

KITI IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Lituania” ....... Lapkr. 12
Kitoms žinįpms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie \St., Chicago, III.
9 Broadway New York, N. Y.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BUITININKŲ LAIKRAŠTĮ

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Buriniai 
laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $L0ft. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 B. Ifrtlsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

J ti

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių mptemimo, nervuo- 
tumo, skaudpnią akių karštį, ati
taisą kreidas akis,*'nuima katarak
tą, . atitaiso Jjumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose, alsitjkiniuose cgzaiųipavi- 
inas , daromas su elektra, parodan
čia hiažiausįas klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. •Akiniai- nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 V Ned. 10 iki 1 p. p.

West 47th St.
! ■ ' ' Phone Boulęvard 7589 
ę-nr* 
r

■i

Jei nori ką nors parduot 
tai paga/sink Naujienose,

—
" Lietuvių Dentistas patir- 

naus geriau
Traufcimaa dantų ckaucmtt. 

Bridg® geriausio aukso. Su ic-u«ą 
pleitom galima valgyti kieAiąeąią mai
stą. Garantuojamo visą savo darbą, ti 
temas musų kainas. Sergėkite aave 
iantis, kad nekenkiu jūsų sveRšataL

1545 We«t 47tb

--------------- ,

$2.00
$3.00

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

Į AMERIKĄ

"DIRVA"
3352 SUPEKIOR AVĖ. / . CLEVELAND.

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 

CĮiicago, III.

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

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

4204 Archer Avė., CĮiicago, III.
Brightcn Park, 2 rų luhų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543

L.

................ . ■

LITTLE < 
5PINOGPAPH^|!

Įbėgo Į elę ir

.Jį pašauta j galvą

iki

Slūkit ir Sutaupykit

SzUkietficz, 
Iwaskiewich.

Nuo visų skilvio ligų ii» žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote*- 
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X^Ray ir 

elcctronic, kuųmct reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto 

3 valandai vakare.

_
Phone Boulęvard 7589

Dr. William Blauchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

ra

„i

1 E LIK S A S š 1M K E V IČIA

Persiskyfe su šiuo pasauliu 
spalio 25, 1924, 11:30 vai. ryto, 
65 metų amžiaus, nevedęs. Iš
gyveno Amerikoj 40 metų. A. 
A. Feliksas paėjo iš Lietuvos/ 
Kauno red., Raseinių apskr. 
l.iudavenų parapijos, kūnas pa
šarvotas 4356 So. VVood St. Lai
dotuvės įvyks utarninke, spalio 
28, iš namų 8:30 vai. ryto, bus 
atlydėtas j Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velioniu 
sielą, po pamaldų bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažystamus atį- . 
duoti paskutini patarnavimą ir 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Jonas 
R. S.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bonus Eudeikis, Yards 1741.

Geriausia šešių cordij vali
niu siūlų Špulaitė 

Orėsiu siuvėju gerybe 
Del ‘ueros knygutės, clresiu 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D«pt. C 

31S Fcurtb Now York

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

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 
ncpasveiksta.

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

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 VV. 47 St.. Chicago,
Tel. Boulęvard 7096 

Valandos nuo 2 po pietų iki 
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12

III.

Phone Boulęvard 96-11
A. ĘAIRIS

Murinhno ir būdavo iimo generirfis/ 
KO.NTRAKTORIUS 
3352 S’o. Halsted St.,

Namai 3356 Lowe Avė./. *

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kama $60
Tuomi padaryii didelį smagum4 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais ęųfdraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiSkn ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 
sla, parankiausia ir dalikatniau»ia 
maiirėlė «u UctuTiikoTnis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir anglilknl
H—t r < ’ ; 'JH

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 g. Halsted Str 

CMiaiio. H)

8 va- 
<lieną

JuSe=Kd
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —>• 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio7 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų numigę, pavargęs iš ry-
to, galyosukj, apsivėlusj liežuvį? 
Prašulinkit nerviiigulną — apsi
saugok it neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasiniu-, 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweeis .

Ofisas
i H 2-1111 fD’hvaukeė A V.

Tel. Hayniarket 4376
Viršui 11:.lleimaii ir-Glantz Banko

Valančios‘ y .'f2 a-ytb, 2-5 po 
pietų, 6-0 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Suečialistai ch»’o»kų. ne,vų, krau

jo, ode - Ir šlapumo ligų.



NAMAI-2EMELietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI PARDAVIMUI
Pirmadienis, Spaįio^jžgf 1924

(Tąsa nuo 5 pusi.)

tarška ir tiek; bet mes gerai 
žinome, kad tie tarškėjimai 
tarškėjimais ir -pasibaigs, o 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
darbas eis sparčiais žingsniais 
pirmyn. Mes atkartojame ir 
visada taip sakysimie, kad į 
Vilniaus \radavimo Komitetą 
atviros durys Federacijai, ka-> 
tulikams ir nckatalikams ,— 
lygiomis teisėmis visiems. Su
sivienijimai, .Tėvynės Mylėto
jų Draugija, vyčiai ir dar ki
tos sika.it Ii n gos organizacijos 
lygiomis teisėmis gali dalyvau-

Draugystė atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia 
teatrą ir čigonų vakarienę, lap
kričio 2 d., Meldažio svet. Pra
džia 7 vai. vakare. Kviečia vi
sus

Komitetas.

ir liudininkus.
redaktorius kun

Stasio Žyliaus 
]>. ’ Rut-

si etikos taisyklių, tik “Drau
go” redakcijai, net “Tėvų Ma
rijonų” garl»e besidengančiam, 
jokia dorinė taisyklė nuo 
pliurpimo burnos nesuvaldo!

|“Dr. Rutkausku parimeflavo, 
pripainiojo dalykų pustrečios 
skilties ant “Draugo” ir kuni
gų, o išgyrė Grigaitį ir lais
vamanius.” Tiktai “Draugo” 
redakcija .mano rašte galėjo 
rasti melus, nes aš padaviau 
tiktai faktus

“Draugo” 
Dr. Rėklaitis, 
numeryje p.
straipsneliu bando 
kaus’ka diskredituoti tuom, kac 
Žylius ir Rėklaitis pirm spa
lio 9 dienos nesusipažiTię bu
vę, todėl ir mano padųotasai 
faktas , kad kun. Dr. Rėklai
tis Vilnimis Vadavimo Komi
tetų vadinęs “tie bolševikai” 
irgi lyg nebūtų „ buvęs. Man 
rūpėjo prirodyti, kad Federa
cijos ir “Draugo” veikėjai ken
kė Vilniaus Vadavimo Komi
tetui ir aš gavęs iš vargoninin
ko Si. Žyliaus — prie jojo se
sers ir kitos moteriics kun. 
Rėklaičio žodžius, kad Vil
niaus Vadavimo Komitetas, 
— “tai bolševikai,” pažymėjau 
tą faktų. Kaip Žylius sužinojo 
tuos žodžius, man nerup’i. Aš 
tiktai faktus užrekordavau 
amžinai, Kederacijos ir “Drau
go” gėdai, kad jie drįsta, it 
pamišę, išvien su musų bend
rais priešais, Vilniaus Vadavi
mo Komitetų peikti.

Apie meilę kalbant, tai Dr. 
Rutkauskas labiausia pasipikti
no, kai matė vienų vadovų ku
nigų su kito vyro motere gielž- 
kelio miegamame vagone, į 
seimų važiuojant, besielgian
čius. Apie meilę kalbant, tai 
kunigai, it siuvėjo žirklės, 
trinktelėjus pirtys (atsiliepia.

Jau “Draugas” mane išva
dino “nauju perkrikštu” ir 
“laisvamaniu.” Tik burtininkai 
sugeba taip greitai žmogų i 
kitokj sutvėrimų apmainyti. 
Aš “Draugui” tikrinu, kad aš 
tas pats, nei kiek nioatsimai- 
nęs, — lik kasdien, žinoma, ei
nu penyn. Man rodosi, tokiam 
Kalvio Sunui prieš senyvų 
žmogų kėsintis visai nepado
ru. Ret Kalvio Sūnūs,, regimai, 
nepataisomas. Mane apšmeižęs, 
šmeiš ir kitus, kurie ne Fede
racijoje veikia. Kol aš nevei
kiau, tai buvau garbės vertas, 
bet dabar, tai jau tuzinus ti
tulų iš Kalvio Sunaus malo
nės susilaukiau. Ką turi, tuo- 
m i ir kitus apdovanoja.

.Jeigu aš taip bučiau įpratęs, 
kaip “Draugas” vartoti žodj 
“meluoji,” tai į kiekvienų 
“Drąugo” 252 numerio edito- 
riale tartų sakinį galėčiau tei
singai sakyti .“meluoji,” bet 
tu suodinu imtis neverta, jei
gu nenori susisuodinti.

Kad kunigai žadėjo Vilniaus 
Vadavimo Komitetų remti 
ačiū jiems; bet kad jie pasku
tinėse dienose atsimetė ir duo
to žodžio neišlaikė, tai už kų 
Vilniaus Vadavimo 
pravardžiuojamas ir 
niais” vadinamas?’ 
atmainė veidų?

“Kalvio Sunau,” 
r Pats,“ meldžiamasis,

dink Vilniaus Vadavimo Komi
teto savo katalikybe! Niekas 
katalikų nesibijo. Nesibijo nei 
Kalvio Sunaus. Man tiktai už 
sevo ti1 i, bet cirps—
tu už visus Vilniaus Vadavimo 
Komiteto 
gei nei 
“bendro

“Drųiigas” netiesų saktf, kad 
Federacijos atstovas informa
cijos tikslais Vilniaus Vadavi
mo Komiteto posėdyje dalyvau
damas nereikalla\įęs Federaci
jai 50% balsų. Jus niekuomet 
savo žodžio nesilaikote. Sakė
te juk, kad gero darbo nega
dinsite. o aš “Naujienų 
numeryje, 1924 m. 
dienos leidinyje jau 
Lad “Draugas” ir 
Bėklailis kenkėte.

Yra tririaus gana 
organizuotų ir 
už Federacijos sienų. <

Kaip tai pykinančiai “Drau
gas” rašo: “Jei norite visų lic*- 
tuvių vardui kalbėti ir veikti, 
įsileiskite ir katalikus.” Darj 
šimtų kartų “Draugui” ir Kai-j 
vio Sunui ir visiems sakau, 
kad į Vilniaus Vadavimo Ko
mitetų katalikams lygiai »kaip 
ir socialistams lygiomis teisė
mis durys atdaros. Kai susi
rinkimus skelbiame, ateikite, 
bet nereikalaukite 50% balsų.

“Draugas” už visus kunigus 
kalba: “Kunigai ir katalikų 
visuomenė, (per vieno Kalvioj 
Sunaus lupas. — Rutk.)' nusi-j 
gando jūsų tos “visų lietuvių 
vienodos meiles”.

252 
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prirodžiau, 
kun. Dr.

katalikų 
neorganizuotų

Komitetas 
“veidmai- 
Kasgi čia

ar “Tas
negąz-

narius pareikšti, jo-
vienas nesakė, kad 
srovių komiteto ne
kata Ii kų 
Kam aš bučiau be- 

ir rugsėjo 
Federacijos 
Ig. Albavi- 
redakcijoje, 
“Naujienų” 

.Iii t 411 •

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgepor- 
to mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 28 d., 8 vaL vakare, Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St. Vi
si delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti kas link užbai
gimo budavojitno Lietuvių Audito
rijos. —A. J .Lazauskas, rašt.

SLA. 134 moterų kuopa rengia iš
kilmingą šokių vakarą su dideliu su- 
prizu, trečiadieny spalio 29 d., Au- 
burn Park Masonic Tample svet., 
7832 S. Union Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Kadangi minimo vakaro pusė 
pelno skiriama SLA. našlių ir našlai
čių fondui, tad maloniai kviečiame vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
šitą taip prakilni} tikslą. Orkestrą J. 
Bijansko. — Vak. reng. Komisija.

REIKIA DABBININKy
VYRŲ ,

DRATTNIŲ FREMŲ
* DIRBĖJŲ

Mums reikia dratinių f rėmų 
dirbėjų, dirbimui šilkinių Įtam
pų shade frėmų. Mes mokame 
brangias algas. Ideališkos dar
bo aplinkybes, nuolat darbas. 
Atsišaukite tuojau pasirengę 
dirbti.
ART LAMP MANUFACTUR- 

ING CO.
1133 S. Wabash Avė.

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

REIKIA patyrusių vyrų deš
rų prikimšėjų ,taipgi merginų 
dėl linking dešrų. Pasimatykit 
su Mr. War<J, timekeeper.

LOU1S PFAELZER & SONS 
3927 So, Halsted St.

RAKANDAI

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI grosemė ir dell- 

katesen, geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas šeimyno
je. Sąlygos: pinigais arba kredi
tas.

919' W. 63rd St.
Tel. Normai 8267

PARDAVIMUI grosernė jr viso
kių smulkmenų krautuvė, atskirai 
arba su namu. Mainysiu ant na
mo. Vieta išdirbta ir biznis gali
ma gerai daryti. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
3321 So. tyorgan St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
restoraną ant loto arba automo
bilio. Savininkas randasi: 

3319 S. Walace St. 
148 W. 69 St.

PARSIDUODA 
černė, visokių

grosernė ir bu- 
tautų apgyventa. 

Biznis išdirbtas per kelis metus, 
savininkas turi parduoti pigiai 
priežasties ligos. Atsišaukit.

Stanley Raudonis
10450 Corliss Avė., Pulhnan, III.

Tel. Pullman 7655

iš

ASMENŲJIEŠKŪJIMAI
IEŠKAU Stepono ir Juozapo Ka

rtinų, kurie paeina iš Karbužų so
džiaus, Pinnpčnų panų). Meldžiu 
jų pačių arba kas apie juos žino 
pranešti. Yra atvažiavę iš Lietu
vos pažįstami.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Box 584

;    ----------------"“=5’!TS.‘U .'„L.l.J • ..S

PARSIDUODA 6 kambarių na
mų rakandai, visus arba po vieną. 
Galite ir runuis paimti sykiu. Prie
žastį patiksit • ant vietos. Galima 
matyti visada anl 2 lubų.

Betho Palasky
3242 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, maišytų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Senas išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis — savinin
kas eina į kitą biznį.

Joseph Spaitis 
4510 S. Laflin St.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai: 2 lovos, šildomas ir gesi- 

ulkųs rakąn-

RASTA-PAMESTA
nis pečius ir kiti smulkus rakan
dai. Matyti galima nuo 6 vai. vak.

ikikas diena, 
vai.12

o nedėlioj iš ryto

Kas Paėmė iš automobilio pne 
Reimond Cįiapel, antradienio vakare, 
krepšj su Naujienų statmentais, skel
bimų kopijomis, orderiais ir kitokiais 
dalykais, kurie niekam kitam nėra 
naudingi, malonėkite prisiųsti ar pri
duoti Naujienoms ar j jų skyrių, už 
ką busiu labai dėkingas. Arba jei 
kas žinotumėt kur tie dalykai randasi 
prašome pranešti. J. Auryla.

J. Naudžiūnas 
2085 Canalport Avė 

21ubos frontas

PARSIDUODA nedidelis
Lunch Room, geroj vietoj tarpe 
dirbtuvių.

Atsišaukite
944 W. 37 Place ,

DIDžIAUSIS MAINYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS 

Namų, Biznių ir Ix»tų 
Per J. Namon Real Estate 

2418 W. Marąuette Rd.
Kuris yra pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Namon Real Estate yra suvirs 
40 savo namų pardavęs. Tie 
žmones, kurie per jį pirko, mai
nė, dabar dvigubai pelno ir 
džiaugias. Dėlto žmogus pirk
damas namą ar mainydamas per 
J. Namon Real Estate firmą yra 
apsaugotas nuo visokių apgavis- 
čių, nes jo biznis yra labai iš
bujojęs, dėlto, kąd žmonėms duo
da gera patarimą. Kurie perka 
parduoda ir maino sutvarko vi
sus legalius dalykus kad 
žmones neprapuldytų savo įdė
tus pinigus. J. Namon Real 
Estate skolina pinigus pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
didelius bargenus namų, lotų ap
link Vienuolyną Marąuette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 
norite parduoti, mainyti namą, 
lotus ar biznį, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite į musų ofi
są^'pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar?, 
navimą.

NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą ^Ta
rnų, 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.

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

Tel. Prospect 2102.

DIDELIS mūrinis, 2 fialų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tilo va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Erai, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1361

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI rakandai, parlor 
setus, karpetai, 2 šildomi pečiai. 
Esu priverstas parduoti pigiai ir 
greitai.

L C.
4354 So. \Vood St. .

Tel. Lafayette 2481

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemė, vieta tikrai atsakanti. 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St.

Box 171.

ANTRI MARGIČIA1
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

, Room 1515.
11 So. La Šalie St.

MOKYKLOS

ĮVAIRUS skelbimai
/ STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 

ši karta Kalvio Sunui ir tfokų pataruavimas Chicagoj ir apie- 
“n...linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di- i augiu patariame veikti, džiausią ir geriausia stogų dengimo 
jei norite su Vilniaus Vadavi- įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
mo Komitetu aoninse darinio ‘darbininkai samdomi. J. J. Dunne mo Komitetu geruose ciarnuo- Roofing Co>> 3411.13 ogden Avė., 
se lenktiniuoti. Lai “Draugui”. Phone Lawndale 0114. 
ir b'ederaeijai Dievas padeda 
ne du tuksiančiu, bet du mili
jonu dolerių Vilniaus našlai
čiams surinkti. Bet ąr ilgai 
7ederacija rūpinsis tikrai lau- 
iniais ir tyros labdarybės rei» 
calais?! Vėl ims šaukti aukų 
visuomenės “vadams,” neva bu-l 
simiems, bet aukos sučiulpia' 
dabartiniai visuomenės skaldy- pasiskubinkite paduoti orderius, 
;ojai ir peštukizmo auklėtojai. 
Gal ir šitų mintį JCalvio Sūnūs 
melu pavadins. Tai jau “Drau
go” speciališkumas.

Dr. A. K. Rutkauskas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., ’

Chicago, III. \
RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin- 
La Follette rinkimų Agitacijos Li

teratūrą, tai galite gauti
AUŠROS KNYGYNE, 

3210 So. Halsted St., Chicago, III.

ti

CICERO. — Svarbias prakalbas 
rengia LSS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d-, Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Cit., Cicero, III. l’radžia. 7:30 vai. 
vakare. <

Šios prakalbos yra rengiamos, iš
aiškinti už ką darbininkai privalėtų 
balsuoti ateinančiuose prezidentiniuo
se rinkimuose ir apie abelną darbinin
kų judėjimą Europoj ir kitur.

Kalbės* geriausi kalbėtojai — Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. 1— Komitetas.

Pirmas Maskaradų Balius. Ren
gia Draugija Lietuvos Dukterų su iš- « • W •

nereikia.
silankęs rugpiučio
mėnesiuose prie
pirmininko, kun.
čiaus, ir “Draugo” 
ir pas p. Grigaitį, 
redaktorių, jeigu nebūtų t sro-
V vv^^^^B^***** J «*«*•*« • 4V4VV4

Čionai aš “Draugui” geisčia Išdalinimo,
prastai pasaką, beit nesaky- pradžia" 1 vaiDakare, 
siu, kad “meluoji”. Ot “Drau
gas”, ūpo pagautas, taip sauj

tH ių, jygu i laimėjimais. Pirmas praisas $20 pi-
vienyl)C pageidaujama?, nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 

— įvyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St.

Kviečia visus kuoskai tingiausiai 
atsilankyti į musų vakarą.

— Komitetas.

Tel. Yards 7282 
RRIDGEPORT PAINTING

& hdw. co;
Malevojain ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name,

nuo November 1 bus brangiau 25%.
A. L. GOSCIEWICZ,
(Licensed Contractor)

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

Automobilių Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbų ge

rai, greitai ir už nebrangių kainą. 
Kain reikia automobilius mallavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING'
SHOP

Prop, Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

ISRENDAVOJIMUI
PARSIRENDAVOJA 5 moderniški 

kambariai. Elektra, gazas, Rendos 
į mėnesį $22.00. Kambariai randasi 
ant 3508 S. Maplevvood Avė.

Atsišaukite • *
JOE BARTKUS, 
1444 XV. 74th St. 

Triangle 0589
--------------- ------— j , ,, - .......-.... .

RENDAI 4 kambariai ant 2 
lubų iš priešakio, gazas, elektra, 
geri kambariai gyvenimui. Geis
tina, kad butų be šeimynas.

Kreipkite^
938 W. 31 Place.

RENDAI 2 flatai po 4 ruimus, 
elektra, gera vieta gyvenimui, 
renda nebrangi. Kreipkitės j 
Krautuvę.

3108 So. Halsted St;

REIKIA DARBININKU
VYRU

ANGLIŲ SELESMENAI
Mes galime vartuoti gerus vyrus 

anglių pardavinėtojus ant komiše-' 
no pagrindų. Tai yra geras dar
bas ateičiai dėl gerų vyrų.

Kreipkitės
St. Clair Coal & Material Co. 

2437 So. Iromis St.

REIKIA patyrusio bučerio 
tojaug, turi kalbėti angliškai.

Liberty Market, 
1018 So. May St., 

Tel. Main 71.

2418 W. Marąuette Rd. (arba 67 
Blvd.) arti Western Avė. 

Tel. Prospect 8678. Specialiai Kursai Dress< 
. making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA groserne prie lietu
viškos bažnyčios ir mokyklos, geras ir 

, Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4601 Š. Hermitage Avė.

PARSIDUODA 6 ruimų rakandai ’
ir flatas 6 ruimų garu apšildomas iš-' senai išdirbtas biznis, 
sirėndavoja. Rakandai gerame stovi 
beveik kaip nauji ir pianas; parduo
siu 
tą.

pigiai, priežastis, apleidžiu

WILIUM BRUKNES
3231 So. Emerald Avė.

3čios lubos iiš fronto

PARDAVIMUI

mips

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA < bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirptas jef daug metų, 
Ijetuvių ir kitų tatitų apgyventa vie
ta, renda nebrangi, lysas ant 3 metų. 
Katrie norite pirkti tokį biznį, mel
džiu nepraleisti šios progos.

Atsišaukite j J. ,
Naujienų ofisą 

Ros 579

PARDAVIMUI Ice Cream Parlo- 
ras, saldainių, digiirų ir t. t. Par
davimo priežastis — apelidžiu mies
tą. Parduosiu už mažą įmokėjimą, 
išmokėjimais. f

Atsišaukite
2607 W. 47 St.

PARSIDUODA kriaučių įstaiga 
su geriausiais įrengimais, gražiau
sioj North Si dės kolonijoj', taipgi 
ir lotas parsiduoda 30x125 South 
Sidėj ant 54-tos ir So. Francisco 
Avė. Atsikreipkite prie savininko 
nuo 8 ryto ligi 8 vakaro.

Jos. Beliackas 
2257 Eastv'ood Avė.

Xrienas blokas už XVilson Avė

PARSIDUODA grosemė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkme
nų krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes noriu 
važiuoti Lietuvon.

732 W. 19 St.
Telefonas Canal 1149

PARSIDUODA Grosemė. Biz
nis senai išdirbta. Apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, nės turiu greit par
duoti.

717 XV. 21st PI., Chiago.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, tik dar budaVojami, po 4 ir 
4 kambarius, su beismentais, bun- 
galovv stogai, vidus bus ištaisytas 
pagal Vėliausios mados; vieta la
bai graži. Maplewood ir 69 St.

BAIGIAMI būdavot! * namai, po 5 
ir 5 kambarius, aukšti beismentai, 
karštu vandeniu apšildomi, aržuo- 
lo užbaigimai. Vieta 66 ir Rock- 
\vcll St.

’ UŽBAIGTI būdavot i 2 flatų po 6 
ir 6 kambarius, taip .pat viskas 
įrengta pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Tahnan.' šituos namus 
parduosim pigiai ar mainysim ant 
senesnių namų ar lotų.

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 karui)., beisinentas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
mados paisymai, vanos ir elektra; 
prekė tik $13300, eash $4000 kad 
ir mažiau.

MEDINIS namas, 3 ir 4 ruimų, 
dar naujai įtaisytas, yra vanos, 
elektra, prekė $5000, eash tiktai 
$1500.

MŪRINIS namas po 4 ir 5 kam
barius, yra elektra, namas tik per
taisytas; preke $4100, eash $700, 
kitus kaip rendą išmokėsite; ran
dasi 3646 S. LoAve Avo. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
41138 Archer Avė., Chicago ;
Tel; Uifayette -7674

PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinė 
. cottage, yra elektra, vana, gasas, 2 
I karų garadžius, viskas gerame padė
jime, kaina $4500, įmokėti $1500, kh 
. tus mėnesiniais išmokėjimais po $40, 

į mėnesį.
3619 Ix>we Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz- 
nisf 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

PARDUOSIU ARBA PRIIMSIU 
PARTNERI

Parsiduoda ice cream parlor ir ei- 
krautuve. Gera vieta. Etižnin 

senas ir išdirbtas. Renda pigi.
Atsišaukite pas savininka

2202 Ūke St.
Tel. Melrose Park 2141

Melrose Park, UI.

PARSIDUODA groseris, kendžių, 
cigarų ir visokių smulkmenų krautu
vė. Lietuvių apgyvento] vietoj. Ilgas 
lysas, renda pigi, 3 ruimai gyveni
mui, maudynė ir elektra. Parduosiu 
pigiai. Priežastis' pardavimo patirsite 
ant vietos. Atsišaukite: 4845 So. Fair- 
field Avė. Tel. Ijafayette 9079.

PARDAVIMUI biųternė ir gro- 
sernė. Senas išdirbtas biznis. Ge
ri visi rakandai. Nupirksit pi
giai. į

Kreipkitės: į
7301 So. Westem Avė.

a

NORIU PIRKTI mažą farmą 
kur nors i rytus nuo Mississippi 
upėfl, mainysiu į savo namą ge
riausioj apielinkėj Chicagoj. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 583

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, furnacc šildomas, 
tilo vana, mržuolo trimingai, 2x6 
rufteriai, su grindimis augštas, kai- 
na $7500, 5628 S. California Avė.

5 KAMBARIU mūrinis bungn- 
low, karšhi 
yra ugnavietė, 
vana, uždaromi 
miegojimui porčiai. Turite pama
tyti, kad įvertinus, kaina $10,000, 
6018 S. Mozart SI. Savininkas.

vandeniu
bufetas, 

ir su sieteliais
Turite narna-

šildomas, 
įmurita

S, Mozart St. Savininkas.
V, C. Telander 

6015 S. Mozart St.

DIRBK SAU!
PIRK ŪKE SU $500

40 akerių žemės su budinkais, 2 
mylios nuo miesto, 71 mylia nuo Chi
cagos, gera žemė, kaina $2500, .inmo- 
kėkite $500, likusią sumą gali mokėti 
po $100 į metus, čia yra gero pro
ga beturčiui įsigyti ūkę. Atsišauk 
šiandien, o rytoj bus pervelu. /

B. R. YASULIS,
♦ P. O. Box 57 
Indiana Harbor, Ind.

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
eash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCTION CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

Suromskio Bargenai
6 kambarių . naujas bungalow, 

randasi netoli vienuolyno, ant 67 
Blvd. Kaina $7,700, įmokėti $2000.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

2 flatų bizniovas namas, galima 
atidaryti biznį tuojau, gera vieta 
dėl restaprano arba kitokio biz
nio, įmokėti S1600, arba savinin
kas mainys ant formos, priims lo
tus už pirmą įmokėjimą.

C. P. Suromskis and Co.
3352 S. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 9641

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

MOLliR BARBER COLLEGE
105 S. XVells St.. Chicago, III.

PERDUODU 4 akrų derlingą 
žėinę, naujaš 4 didelių kambarių 
namas, 100 vištų, 1 karvė, šieno? 
2 jauni meitėliai, ' deri keliai į 
Chicago su automobiliu važiuoti. 
Kas išmano, nepralošite pirkę; 
kaina $6,300. Kreipkitės laišku ar 
vpatiškai. C. Urbonas, Kostr.er 
(44) Avė. at 135 St., Box C 15.

Blue Island, III.

PARDAVIMUI farma 40 akrų, gera 
vieta, arti miesto, prie gero kelio, vi
sos triobos geros, žemė gera, lygi, 
viskas gerai auga, rugių, kviečių įsėta 
10 akrų, miško 6 akrai, sodo 3 akrai, 
upelis bėga, labai graži vieta, su ja
vais, padargais, gyvuliais, 2 jauni 
arkliai, 3 karves, 2 kiaules ir vištų, 
kaina $2400. Tai yra bargenas. Aš 
turiu 2 ujces ir negaliu apdirbti, par
duodu negirdėtai pigiai, atsišaukit 
prie savininko.

C. JUŠKA,
Kart, Mich.R. 1,

WEST PULLMAN
Parsiduoda namas 2 pagyve

nimų po 5 kambarius, 7 metai 
kaip statytas, arti prie visokios 
miesto apsaugos, netoli bažny
čios, beismantas cementuotas, 
skalbyklos ir kiti parankumai, 
tiktai $6000.

S. MARKŪNAS,
«35 120 St.,

Tel. KuIIman 2856 arba 5089

4 KAMBARIŲ medine moder
niška cottage pardavimui.

Atsišaukite
6032 S. Crowford Avė.

Prospect 2097

EXTRA BARGENAS

Pardavimui du namai ant vieno loto, 
priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankumai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša kaina $95ę0.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Mndison St

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milvvaukee Avė).

_ .__ ________ i

sika.it

