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Anglijos Socialistai Laimėjo 1,200,000 Balsu
Balsuokite užLaFolIette’ą. 

ragina Gompers
Kruvinos Ku Klux Klano

ir jo priešų nauses
Ispanijos diktatorius kemša

savo priešus tvirtovėn
Darbiečiai laimėjo daugiau 

ne milioną balsy
šiais rinkimais Anglijoj jie ga

vo 5,536.000 balsų prieš 
4,356,000 praeitais 1923 me
tais.

vieną trečdali parlamento vie
tų-
Baldwin numatomas nauju 

ministeriu pirmininku
MacDonaldo

būt atsistatydins

LONDONAS, lapkr. 2.— Ne
atsižvelgiant Į tai, kiek Darbo 
partija gavo vietų parlamente 
praeito trečiadienio rinkimuo
se, rinkimų daviniai parodo, 
kad Anglijos darbiečiai surin
ko su viršum 1 milijoną balsų 
daugiau, nei praeitų 1923 me
lu rinkimais. A

Konservatoriai savo dideles 
pergalės atsiekė ne atėmimu’ 
balsų iš darbiečių — iš jų jie 
nieko nepaveržė — bet tuo, 
kad didelė balsų dalis, kuri 
iki šiol eidavo liberalams, da
bar buvo atiduota konservato
riams. Darbo partija ne tik 
išlaikė savo balsus, bet dar di
delį skaičių naujų balsų laimė
jo. •

Tatai aiškiai parodo visuoti
no balsavimo skaitmenys. Nors 
darbiečiai prarado 37 vietas, 
viso balsų jie surinko 5,536,- 
140, kuomet gruody 1923 me
tų jie buvo gavę 4,356,752; 
vadinas šiais rinkimais jie lai
mėjo arti 1,200,000 balsų dau
giau nei beveik metai atgal.

Konservatoriai taipjau gavo 
daug daugiau balsų, nei iki 
šiol būdavo, būtent 7,626,000, 
kuomet 1923 m. jie buvo gavę 
5,183,200.

Liberalai tesurinko dabar 
vos 2,845,470, nors metai lai
ko atgal jie dar buvo gavę 
1,199,120 balsų.

Didžiuma liberalų balsų nu
ėjo konservatoriams.

Paskutiniais daviniais parti
jų susigrupavimas naujajame 
parlamente toks:

Konservatorių .
•Darbiečių ....

, Liberalų ........
Kitokių partijų
Dar stinga ..................... 2

Viso .... 615
Kadangi šiame parlamente 

konservatoriai turės absoliu
čią daugumą vietų, jie bus pil
ni viešpačiai per visus ateinan
čius ketverius metus.

Rinkimų įstatymo 
netobulumas

Iš ankščiau paduotų skait
menų, kiek kuri partija yra 
gavus balsų, aiškiai matyt,, 
kaip netobuli dar yra rinkimų 
įstatymai Anglijoj. Konserva
toriai, surinkę 7,626,000 balsų, 
gauna parlamente 410 vietų, 
kuomet opozicijos partijos,- su
rinkusios apie 9,000,000 balsų, 
gauna bendrai viso tik 205 vie
tas, tai yra pusę to, kiek ten-,mantina, Brazilijoj, tapo suras- 
ka konservą toriams, arba vos ii nau ji deimantų laukai.

410
152
40

Naująją britų 
ryti veikiausia bus pakviestas 
pirmiau buvęs premjeru kon
servatorių Ivderis Stanley Bald- 
win.

Balsuokite už La Follette’y, 
graudena Gompers’as

Gud-bai dem...rup
"■.y—"— -..... .. ........................ ... .. ... ...... .............

mes už La f ollettą!

VN

valdžią suda-

kabimetas tur 
ateinanti ket-

Kruvinos Ku Klinty ir jy 
priešininky riaušės

Airiu vadas De Valera 
pasmerktas kalėti

' J ' ’

Tik progresyviųjų kandidatą 
Išrinkus prezidentu žmonėms 
bus utžikrinta laisvė, * žmo
gaus teisės ir tikra demok-

4 asmenys užmušti, daug sužeis
tu. Riaušėms malšinti pasiųs
tu kariuomenė.

'--rr
N1LES, Ohiov lapkr.

VVASHINGTON, 1). C., lapk.
1. Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Samuel Gom-

N1LES, Ohiov lapkr, Ž. —Va
kar kilusioj čia atviroj ginkluo
toj kovoj tarp Ku Klux klanie- 
čių ir priešingos* jiems Knights 
oi the Flaming Girele organiza
cijos keturi asmenys buvo už-

pers’as šiandie paskelbė pasku- mu^ti ir keliolika sužeistų.
tini atsišaukimą j visus Ameri
kos darbininkus, 
mas juos ateinančiais pveziden-. 
to rinkimais i . ‘ ' * ’ 
už progresyviųjų 
Robertą La Foliottc’ą ir jo pa
dėjėją Burtoną Wheelpr’į.

Savo atsišaukime (rom per
są s sako:

"Mos baigiame paskutines 
kampanijos valandas, — kam
panijos daug svarbesnės nei 
kokią kada nors turėjome nuo 
prezidento Abrahamo Linkolno 
rinkimų laikų. Didelis ir aiš
kus 
jos 
tų] 
1Ų.

Nežiūrint, *kad gubernatorius
griudenda- Donahey buvo uždraudęs kla- 

hūečiams rengti demonstracija,
rytoj; balsuoti ^es m^esto viršininkas Kistle-

BEM’AST, Airija, lapkr. I.-- 
Eamon de Valera, airių respub- 
likinnikų vadas, likosi pasmer
ktas vienam mėnesiui kalėjimo. 
Jis atsisakė pripažinti teismą, 
pavadindamas jį "svetimos vals
tybės padariniu.”

De Valera buvo areštuotas 
Londonderry sekmadienio nak
tį, kuomet jis 'bandė laikyti pra

kalbą, nors jam buvo uždrausta 
pasirodyt Ulsterio žemėj. 

_
34 SUŽEISTI TRAUKINIUI 

NUO BĖGIŲ NUKRITUS.

Ispanijos diktatoriaus 
priešai sukišti kalėjimai!

Generolas Berenguer ir kiti už
daryti tvirtovėj šešiems mė
nesiams.

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
1. — Aukščiausias Ispanijos* ar
mijos karininkas gcn. Berengti- 
er, tapo pasmerktas šešiems 
mėnesiams kalėjimo Fuenterra- 

jbla, tvirtovėj, už tai, kad įvyku- 
!šiame praeitą antradienį mitin
ge jis viešai smerkė generolo 
Primo de Riveroą diktatūra.

Generolas Ferrabia pasmerk
tas taipjau 
kalėjimo.

Visi kiti 
profesoriai,
šytojai etc., tapo be teismo pa
smerkti Įvairiems terminams 
vienišo kalėjimo.

Visa tatai padaryta diktato
riaus de Riveros — kurs dabai*

šešiems mėnesiams

mitingo dalyviai — 
politiniai vadai, ra-

Areštavimas ir jkalinimaž\ y- 
pac generolų Berenguero ir Sa- 
rabios padarė didžiausio Įspū
džio ir pasipiktinimo visoj Ispa
nijoj.

Žemės drebėjimas
VVASHINGTON, D. C., lapkr. 

1. — Nesmarkus žemės drebėji
mas tapo užrekorduotas George- 
towno universiteto seismografo, 
žemės drebėjimas įvyko apie 1,- 
900 mylių atstume nuo Wash- 
ingtono.

karaguoj.

SAN JUAiN DEL SUR, Nika- 
ragua, lapkr. 1. — Praeitą nak
tį čia Įvyko stiprus žemes dre
bėjimas, manoma kad dėl veiki
mo Ometepe salos vulkano, kurs 
yra apie 20 mylių nuo šios vie
tos. Drebėjimas buvo jaučia
mas taipogi Granadoj ir San 
Jorge. Nuostolių nepadaryta.

Išsiveržė vulkanas.
TOKIO, Japonija, lapkr. 1. — 

Didelis ugniakalnio išsiveržimas 
įvyko juros dugne tarp Formo- 
sos ir Loochoo salų. Tą paste
bėjo kapitonas laivo Miyako Ma
ru, kurs turėjo grįžti delei tos 
priežasties atgal.

3 UŽMUŠTI, 2 GAL MIRS, 
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS

AUTOMOBILIŲ.

/

kandidatą’1^8 1)ePaklausė ir davė klanie- 
2'čiams leidimą kelti savo jomar- 

| ką, tuo tarpu kai klaniečių prie
šininkams jis tokio leidimo ne

įdavė, nors tie ankščiau buvo 
prašę.

Kai vakar klaniečiai ėmė rin
ktis ir ruoštis demonstracijai, 
ėmė ruoštis ir jų priešininkai, ir 
dar demonstracijoms neprasidė
jus Įvyko tarp abiejų pusių su
sirėmimas, šaudymai. Policija 
buvo bejėgė riaušėms numalšin
ti, ir kovos vieton atvyko guber
natoriaus atsiųsta milicija. Tik 
kariuomenei pribuvus batalija 
buov suvaldyta. Daugiau nei 
penkiasdešimt asmenų areštuo
ta.

t Kad riaušės neatsikartotų, 
kariuęmenė pasilieka daboti 
miestą.

i GARDNER, N. D., lapkr. L— 
Kjeturi asmenys tapo sunkiai su
žeisti, o trysdešimt kitų leng- 

iviau, Great Northern ;Glacier 
Park traukiniui nukritus nuo 
bėgių netoli Gardner’o.

yra skirtumas tarp reakci- 
f repubKkonų ir demokra- 
ir progreso [progresyvių- 
su La Follette’u prieky], 

tat ateinantį antradienį Ameri
kos balsuotojai turės padaryti 
didžiausios svarbos sprendimą.

‘‘Darbas neveda kovos su tin
kama pramones ir jos resursų 
organizacija, tarnaujančia visų 
žmonių labui. Darbas nori tik 
padėti tą organizaciją vystyti
ir tobulinti. Bet darbas stovi' IŠBĖGO SU PINIGAIS NUO 
priešakinėse eilėse tų jėgų, ku- 1, 0/4
rios kovoja su piktu korpora
cijų jėgų naudojimu ir su 
naudojimu valdžios galios su- 
lyg korporacijų diktavimais.
Me- turime ir vieną ir antrą.'ir pranešė, kad koksai tai pil. į- 
Klausimas dabar, ar mes nori- piršo ją vienam Kauno piliečiui, 
me, kad ir tolinus taip butų, j kuris pasižadėjo perėjusį trečia- 

“Jei žmonės nepasirūpins iš- dienj vestis. Bet gavęs iš nuo- 
rinkti Robertą M. La Follette’ą takos pinigų dingo prieš pat šliu- 
Jungtinių Valstijų prezidentu,’bą.
tai ir toliau turėsime reakci
jos ir specialių privilegijų vieš- licija sulaikė tą “sužieduotinį” 
patavimą. Išrinkdami gi La ir jį tardė. Tardyme “sužieduo- 
Follette’ą, mes turėsime užtik-i finis” aiškinosi, kad jisai neno- 
rintą laisvę, progresą, žmo- rėjo su pinigais pabėgti, bet ji- 
gaus teisių gerbimą, tikrą de- kaipo “Nikalojaus” karei-
mokratiją ir pragumų lygybę.

BUENOS AIRES, laptiičn 1.
— 1 Panešama, kad arti Dia-

ŠLIUBO.

KAUNAS. —- Šiomis- dienomis 
Kauno Krinti nalėn Policijon at
vyko našlė Š. (60 metų amžiaus)

Šiomis dienomis kriminale po-.

vis ėjęs pažiūrėti Lietuvos ka
riuomenę, einančią gatve Ir tuo
jau norėjęs eiti prie šliųbo. Jo 
"mylimoji” su jo aiškinimais su
tiko ir prašė jį paJiuosuoti. Pro1 
tokolas likviduotas.

Chicago ir apiclinkė.— šian
die pramatoma giedra; vėsu; 
stiprokas šiaurvakaris ir šiau
rės vėjas.

šiandie saulė teka 6:23, lei
džiasi 4:44 vai.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienj, lapl^r. 1 d. užsienio pi

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

Anglijos, 1 ,sV. sterlingų .
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ..............
Francijos, 100 frankų .....
Norvegijos, 100 kronų .....
Olandijos, 100 markių ....
Huomijos, 100 markių
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 franktj ...

. $4.52
$4.89

$17.37
$4.34
$5.27

$14.33
$89.40

$2.52
$26.63
$19.24

IŠGELBĖJO VILNIŲ BLAŠKO
MĄ LAIVĄ. NEW YORK, lapkričio 1. — 

Trys asmenys liko užmušti ir du 
mirtinai sužeisti, kuomet elekt- 
rikinis traukinys Long fsland’o 
gelžkely sudaužė automobilių, 
kuriuo važiavo -^rrai ir trvs 
moterys, \ L

Žmonių pareiškimai 
LaFo Follettni

“Aš esu Ohio valstijos faime-
rys. Jjįs kovojate už teisybę. 
Mums, taimeriams, reikia jūsų 
ir mes remsime jus.”

“Visi geležinkelių darbininkai 
yra su jumis.” ----- •

“Aš girdėjau kalbant Davis’ą, 
Coolidge’ą, Dawes’ą. Bet aš su
žinojau kur yra tiesa, kai išgir
dau jūsų kalbą.”

“Jei yra žmogus visoje šalyj, 
kurio rekordai tairnavimo žmo
nėms suteikia garbės- būti Pre
zidentu, tai toks žmogus esate 
jus.”

“Jūsų puikus paskelbimas 
principų daryti gera, turėtų bū
ti platinamas tarp visų žmonių 
šioje šalyje.”

“Aš ir mano šeimyna balsuo
davome už repubiikonų partiją 
per 50 metų, bet šįmet mes vi
si balsuosime už jus, nes mums 
nusibodo korupcijos valdžia. 
Ąles norime teisingos valdžios.”

“Valstybės tarnautojai žino, 
kad jie nieko negaus iš Coolid- 
ge’o, (jei to jie visi balsuos už 
jus.”

“Nuo pa£ civilinio karo aš bu
vau republikonas, o mano kai
mynas — demokratas. Mes ne
galime vienas kito perkalbėti ir 
patraukei savo pusėn; mes abu
du balsuosime už jus.”

“Aš buvau demokratas visą 
gyvenimą. Bet dabar aš nebe
galiu balsuoti už Davis’ą. Aš 
balsuosiu už jus.”

“Aš buvau ketinęs šiais me
tais visai nebalsuoti. Bet kaip 
išgirdau jūsų kalbą, balsuosiu 
už jus ir už Wheelerj.”

“Aš negaliu balsuoti už Wall 
Strecto demokratą, koks yra 
Davis. Aš negaliu balsuoti už 
korupcijos partiją, kaip kad re- 
publikonų. A'š balsuosiu už tei
singą žmogų už jus.”

“Jus esate tikras kovotojas 
dėl Laisvės, Teisybės ir Lygy
bės. Ir jus laimėsite.”

“žmogus, kuris padarė dau
giausiai gero Amferikos žmo
nėms, tai jus.”

“Jus. esate antras Abraham 
Lmcoln’as.”i

"Aš atydžial klausiaus jūsų 
prakalbos. Aš maniau, kad jus 
skelbiate anarchiją, bet dabar 
aš turiu atsiprašyti jūsų, kad 
galėjau taip manyti apie jus.

PGRTLAND, Ore., lapkr. 1.— 
Garlaivis Trinidad netekęs ku
ro, buvo vilnių nešiojamas per 
dvi dienas vandenyne ties Ore- 
gdno krantais. Dabar tą laivą 
pasisekė įtraukti į Columbia 
upę pagelba. motorinės laivės 
Douglas. - '

SMARKI AUDRA FRANCUOS 
PAKRANTĖSE.

12 ŽMONIŲ MIRĖ PLAUČIŲ 
UŽDEGIMU.

LOS ANGELES Cal., lapkr. 1. 
— Čia ėmė siausti plaučių užde
gimo epidemija. Iš trisdešimt 
susirgusių plaučių uždegimu pa
skutinėm dviem savaitėm, dvy
like žmonių jau mirė.

PARYJžIUS, lapkr. L — Po 
kelių dienų ramaus ir lietingo 
oro, vakar Francijos pakraščiais 
siautė nepaprastai smarki aud
ra, padariusi nemaža nuostolių.

žvejų laivai buvo priversti pa
silikti uostuose, o kranto sargy
biniai turėjo apleisti savo vie
tas. Prekybinis laivas ir vie
na valtis tapo išmesti į krantą.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Lietuvos Pinigu Kursas
s

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

i "■ ’ MMjbjiBigif"
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000_________  _____ __ ■■■■
Prie šitos sumos reikia pridėti: 2tr j - - - -

centai pašto išalidų už kožnij siuntini Jus skelbiate tokia tiesą, kurios 
te,egramn ~ d" “privalo kiekvienas amerikietis."

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti) 
litų 
litų 
Utų .

T

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

102.75

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kąd išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50 CENTU
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto1 greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS 
. ...... ' .... -"‘Ji



MUSŲ MOTERIMS

L

KĄ IR KAIP VIRTI
VISOKĮ valgiai iš duonos 

TRUPINIŲ

Pyragaičiai prie arbatos: Su
maišyk 2 šaukštu sviesto, % 
puoduko baltOvS duonos trupinių, 
3 šaukštus cukraus ir ITi šauk
štuko cinamonų. Sumaišyk, pa
daryk pyragaičius ir kepk pe
čiuje. ,

Sriuba. Pakepink ant skaurą-j 
dos % puoduko kvietinės dud-i 
nos trupinius, pridėk šaukštuką 
druskos, truputį pipirų, 2U puo
dukų karšto vandens ir 2IĄ puo
dukų šutinto pieno. Virk viską 
kartu 
puode, 
keletą

sunk tohiates. Apipilk šaltu van
deniu ir viryk 30 minutų. Tada 
vėl nusunk. Pridėk likusių daik
tų. Uždengk ir viryk išlengvo 
iki bus visai išviryta. , -i.m

ši “mince meat”' dauį ftiažiau 
lūšnoj a negu tikroji, vartojant 
mėsą, o yra taip pat -gardi. Jei
gu sudėsi į stiklinę bonką ar mo
linį puodą, uždengksi ir laikysi 
šaltoj vietoj ši “mince meat” ne
pages per keletą savaičių.

Ją reikia vartoti taip kaip pa
prastą “prince meat” tarp dvie
jų pajaus plutų. ,

MAIŠYTI PIKELIAI SU
MUŠTARDA

(15 nrinutų) dvigubame 
Jeigu nori, gali pridėti 

lašų svogūnų sunkos.

Pyragas. Ištarpyk 
sviesto arba taukų, 
puoduko cukraus, 1 
Grandžių ekstrakto, t o puoduko 
pieno, vieną kiaušinį, 1% puo- 
dūko miltų, viską sumaišyk,’pa-į 
skui persijok per šitą 1 Iššauk; 
štuko baking povvder ir 1|4 
šaukštuko druskos ir pridėk prie 
mišinio. Viską supilk i išsviesj 
tuotą blėtą ir kepk pečiuje. Pa
duok į stalą dar šiltą.

pridėk %
šaukšto

Omletas. Mirkyk i-2 puoduko 
baltos duonos trupinių l/g puo
duke pieno per 15 minutų. Pri
dėk 4 gerai suplaktus kiauši
nius, Vi šaukštuko druskos ir 
truputį pipirų. Ištarpyk 2 šauk
štu sviesto ant skaurados, su
pilk mišinį ir kepk truputį ant 
ugnies, o paskui įdėk j pečių kad 
pasidarytų rusvas. Kaip iškeps 
suvyniok j trubelę, apibarstyk 
su sukapotom petruškom ir pa
duok į stalą.

2 kvortas žalių tomačių
1 califlower
12 mažų agurkų
1 kvortą mažų svogūnų
2 žaliu pipiru
>/2 svaro sausos mušta rdos
2 kvortas '.uksuso

U . A

1 puoduką cukraus
Vž puoduko miltų
i j> uncijos “tumeric powder” ■ 
Sukapok viską mažais šmotu

kais, išskyrus svogūnus, kurie 
turi būti nepjaustyti. Sudėk 
į paliavotą puodą. Pridėk Į/ž 
puoduko druskos ir gana vande
nio, kad apsemtų. Viryk pusę 
valandos, o paskui nusunk.

Supilk uksusą į puodą ir leisk 
užvirti. Sumaišyk su apie puo
duką vandens, miltus, muštardą 
ir cukrų ir pridėk prie uksuso. 
Maišyk iki pradės būti tiršta. 
Sumaišyk “tumeric powder” su 
trupučiu vandens ir pridėk tru
putį druskos. Įmaišyk į mišinį. 
Gerai viską sumaišyk ir užpilk 
ant pikelių. Gerai sumaišius vis
ką, sudėk į akmeninius ar mo
linius puodus, uždengk ir padėk 
į sausą vietą. “Tumeric powde- 
ii” gali gauti vaištinyčioje.

vartoti ditfymui obuolių sriubos, užbaigia virti. . 
ir perkošti prieš sumaišant su 
gitą. Kaliais saldžius obuolius 
maišo su rukščiais, dedant treč
dalį saldžiųjų ir du trečdaliu 
rakščių jų. Perdaug prinokę obuo
liai negeistini, ir jeigu juos pri
sieitų vartoti, reikia truputį uk
suso indėti. Tiek uksuso dėti, 
kiek skonis reikalauja. Tiktai 
švieži saldi gira arba sterilizuo
ta turi būtį vartojama. Tol rei
kia virinti, kol pusė belieka.! Jei
gu virinta gira yra karšta su
pilta j blokines ar bonkas ją ga
lima ir vėliau sunaudoti dary
mui sviesto.

Nuluptus ir supiaustytus 
obuolius reikia išvirinti sykiu su 
gira, kad padarius obuolių svie
stą vienu sykiu, arba pirmiau 
gaiima padaryti obuolių sriubą 
kurią paskui išverdi sykiu su gi
ra. Su kietais obuoliais pastarą- 
sis būdas patartinas. Reikia tol, 
virti kol gira ir obuoliai nebesi
skiria, o tuomet atšalęs sviestas 
bus tirštas, kaip ir tėra obuolių 
sriuba. Tirštumą galima nutai
kanti po truputį jo atšaldant.

Dažniausiai ima lygias dalis 
obuolių ir giros kad padarius 
sviestą kaip reikiant. Kitu žod
žiu, penkis (5) galionus saldžios 
giros reikia nuvirinti, kol lieka 
pustrečio (21/į) galionų, o po- 
tam penkis galionus nuluptų ir 
supiaustytų obuolių reikia pri
dėti prie giros ir virinti.

Kad padarius 
svarbu yra ilgai, 
rinti (nuo 4 iki 
dažnai maišyti.

Jeigu cukrus vartojamas, rei
kia jį pridėti kada baigia virti. 
Koks svaras ant kiekvieno galio
no gerai yra, bet galima dėti 
daugiau ar mažiau, (arba visai 
nedėti) kaip kam tinka.

Obuolių sviestas yra paska
nintas dadedant po pusę šauk
štu kį malto c i namolio, gvaizdi
kų (cloves) ir kvepiančiųjų pi
pirų (allspice). gituos visus rei
kia sudėti ir sumaišyti Itada jau

gerą sviestą 
ir pamažu vi- 
6 valandų) ir

Kol d-nv karštas, obuolių svie
stą reikia supilti į išvirintas bon
kas, stiklines ir kituš pankšihs 
indus su gerais dangteliais. Tą 
padarius, reikia dai’ sekančiai 
virinti: Gerai užvožtas dangte
liais sudėti pilnas brinkąs j indi) 
turint užtektinai gilumo juos ap
semti, inpilti vandens, uždengti 
ir uždėti ant i Ugnies. Pradėti 
skaityti Iši^ą’riuo tada, kada 
garas pasirodo, ir po 5 minutų 
ant kiekviends kvortos, 10 minu
tų ant kiekvieno pusgaliono, ir 
15 minutų ant kiekvieno galio
no, išimti bonkas ir padėti atvė
sti; paskui padėti •saugioje-vie
toje, kol reikės vartoti. Nerei
kia nuimti dangtelio, kol reikią 
vartoti. Jeigu dangtefiai neužsi
vožia gerai, '-.reikia prieš' viri
nant induti dangteliuose vaškuo
tos popieros. Tas Virinimas yra 
dėlto, kad apsaugoti nuo pelė
sių ir gedimo obuolių sviesto, ir 
užima vietą vaško, kuris dabar 
yra brangus, yiįį. vaisių svie
stai turi būti panašiui sterilizuo
jami, bet jeigu toDiegaliųia da
ryti, tada reikia karštu vašku 
(paraffin). užpilti* ir tuomi jie 
bus apsaugoti nuo' gedimo.

?>.
Obuolių Sviesta^ Jte Giros 4

Geras obuoliu sviestas dažnai 
padaromas ir be giros. Užtekti
nai vandens reikia pridėti prie 
nuluptų ir supiaustytų obuolių, 
tuomet padarys skystą obuolių 
sriubą, paskui išlengvo virinti, 
ant mažos ugnies apie 3 ar 4 va
landas. Rudasis cukrus tinka
mesnis, negu baltasis, kurį rei
kia indėti kada baigiasi virti. 
Cukrus, kuris apsistoja ant dug
no New Orleans sirupo bačkos 
yrh labai geras. Svaro ant galio
no užtenka, bet tas priguli nuo 
skonio, kaip ir cinamųnas, kve
piantieji 
kuriuos 
rus.

Ant kiekVįeho galiono nuluptų ir 
supiaustytų obuolių išvirtų ir 
perkoštų, viena puskvortė uogų 
skystimo, vienas svaras rudojo 
cukraus, ir ketvirta dalis šauk
štuko druskos turi būti inmai- 
šyta. Virinti reikia išlengvo, ir 
per dvi valnndi dažnai maišyti 
arba kol nepasidarys tirštas', ta; 
da jnmaišyti vieną1 šaukštuką ci-t 
nainond, ir k 01 karštas' supilti j 
bonkas. Paskui virinti bonkas 
taip kaip buvo daronla su obuo
lių sviestu.

Paskui inmerkti į šaltą vande-1 
nj, ir lupenos'lengvai nusilups.' 
Gerai prinokusieji ir neturintiem 
ji priaugusių prie minkštimų 
kailiukų yra geriausi. Sugrusti 
vaisiils ir virti be vandens. Ant 
kiekvienos vaisių dalies dėti pu
se tiek cukraus, išlengvo virin
ti,4r dažhai maišyti, kol nesu- 
tirštės.’.Galiųia'kėlius čiėlus per
sikus sykįu šu sviestu išvirti. 
Karštą sviestą sudėti į bonkas 
ir panašiai daryti, kaip su obuo
lių sviestu.

NOREDAMli 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITfisI 
PAS MUS. TAS JUMS Bt)S> 

ANT NAUDOS.

S. t. FABIONAS CD.

[FLIS]

pipirai ir gvaizdikai, 
prideda sviestui išvi-

Obuolių Sviestas su 
Citrinomis

•

Reikia supiaustyti • keturias 
citrinas, atmerkti vandenyje ir 
laikyti per naktį. /Ant Tytojaus 
sudėti'į puodą sykiu su aštuo- 
,niais svarais nuluptų, ir supiau
stytų obuolių. Virinti vieną va
landą, pridėti tris svarus cuk
raus, ir virinti dar pusantros 
valandos, kol nepasidarys tirš
tas. Supilti j bonkas kol karštas 
ir virinti bonkas, panašiai kaip 
buvo daryta su obuolių sviestu 
Urba1 aplieti su karštu vašku.

Grušių Sviestas
G rusių sviestas yra daromas 

taip kaip obuolių sviestas be gi
ros. Grųšios turi būti užtekti
nai prinokusios; Reikia jas nu
lupti ir supiaustyti ir indėti į 
puodą pridėjus truputį vandens, 
ir tol virinti, kol nepasidarys 
minkštos. Paskui reikia indėti 
cukraus vieną puoduką ant kiek
vienos kvortos ir virinti dar nuo 
pusantros iki dviejų valandų. 
Sviestas tada turi būti jau už
tektinai tirštas. Truputis citri
nos skystimo, imbiro, cinamono, 
ir kitų kvepiančių žolių turi bū
ti gerai inmaišyta, kol dar kar
štas. Paskui supilti į karštas 
bonkas ir vėl virinti panašiai, 
kaip buvo daroma su obuolių 
sviestu.
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IŠPARDAVIMAS

Player Pianas, naujas, gražaus riešu- 
to medžio, 50 rolių ir 
benčius e
Seaborg Electric Player
Pianas už
Pianas rankinis, geras 
gražiai grojU
Victor PKonografas 
už
Columbia Phonografas
vertes $125, už
Columbia biski 
vartotas

$295
$195

$38
$22
$68
$38

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.

Chicago, III.

Obuolių

Jeigu 
nio, galima

lių Sviestas su LUjgii 
Skynimu

geistin^urėti uogų sko 
ma padėti jų skystimo

Persikų (Peafeh) Sviestas

Sudėti persikus Į dratinį gur
bą ir inmerkti į verdantį van- 

į kol jųlupenos nenusilups.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
ą Parduodam Laivakortes. 1

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS■ t '

127 N. Dearbom St., Room 1117
* Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3388 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
PanedČliO' vakare’:

4601 So. MaTshfiėld Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. Ingaliojimai. .Pas
kola pinigų 1 ir morfinams.

Sūrio gardumynas. Mirkyk 1 
puoduką duonos trupinių viena
me puoduke pieno apie 15 minu
tų. Ištarpyk 1 šaukštą sviesto 
dvigubame puode, sudek trupi
nius, 1/j šaukštuko druskos, pi
pirų ir vieną plaktą kiaušinį. 
Virk pakol sutirštūs. Pridėk •% 
puoduko sutarkuoto amerikoniš
ko sūrio ir virk pakol suris 
tirps. • Paduok i stalą 
“toast”.

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

1046 Milvaukee 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.

J. P. WAITCHES
Advokatas
f • ’

• 'MIESTO 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 Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzaminą- 
yojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

CHOW(HOW”

su- 
ant

1 peką žalių tomačių
1 ryšelį sali erių (arba 1 kopti-

6 neper d idel i u s s vog u n u s 
svarus rudo cukraus 
valgomą šaukštą “allspice” 
valgomą šaukštą cinamonų 
valgomą šaukštą (gvazdikų 

(cloves)
I valgomą šaukštą pipirų
I valgomą šaukštą druskos 
Nuo 2 iki 3 puodukų uksuso 
Kaip daryti. Supiaustyk tema

tęs ir sudėk į eiles, apiberiant 
kiekvieną eilę trupučiu druskos. 
Tegul stovi 21 valandas* Tada 
nusunk skystimą ir išplauk te
matęs šviežiame vandenyje. Su
kapok tomates, salierus, svogū
nus ir pipirus smulkiai. Sudėk 
į didelį paliavotą puodą ir pri
dėk cukrų, uksusą ir likusius da
lis. Viryk išlengvo per 2 valan
das. Sudėk į švarius molinius 
puodus ir uždengk. šis “Chbw- 
chow” gali stovėti kad ir du me
tu. Jis yra labai geras valgyti 
prie mėsos.

ŽALIŲ TOMAčtŲ “MiNCE 
MEAT”

4 kvortas žalių tomačių
2 svaru rudo cukraus
1 svarą sukapotų rozinkų
12 svaro sukapoto citrine
1 valgomą šaukštą cinamonų
1 valgomą šaukštą druskos
i/į» puoduko uksuso
1 šaukštą sutrinto nutmego ir 

vazdikų (cloves).

NAMIE PADAROMI VAISI-
1 NIAI SVIESTAI

Nors dėjimas j dėžes (cann- 
ing) ir džiovinimas vaisių yra 
geriausiai visų žinomas, tečiau 
iš vaisių galima padaryti ir ki
tų dalykų, kurie gerai žiemos 
laike turėti. Jokių valgomų vai
sių nereikia išmesti ant niekų 
bet tiek kiek tik galima, panau
doti darant vaisinį sviestą. Jį 
dirbant, nors ir pageidaujama 
turėti geriausiu vaisių; tečiau 
galima pasekmingai vartoti 
sveikąsias dalis»sugedusių jų.

Reikalingi Indai

Tuos pačius indus, kurie ran
das beveik kiekvienoje virtuvėj 
je, galima vartoti ir dirbant vai
sių sviestą. Yra pageidaujama, 
bet nėra būtinai reikalinga tu
rėti paliavotą arba alUnrininį Ru
tilą, kuris butu vien tik tani ir 
vartojama. Kiti reikalingi indai 
yra koštuvas, vėlinis sietas, grū
stuvas, saikavimui puodeliai, pei
liai ir skaurados.

Dideli geležiniai ar variniai 
katilai, kurie būdavo seniau var
tojami, dirbant obuolių sviestą 
lauke, daugely' vi<»ti.i ir dabar te
bevartojami.

Obuolių Sviestas su Obuo
line Gira

ir

Suknia sukirpta iš vie- 
ngvai ir be di- 
Esa tikra, kad 

Tik pažiu- 
Kaip viskas pa-

STOKIME VISI | DARBA
f Dabar yrą proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime j darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tų aukų įsigykime emblemų Laisvosios Dvasios sa# ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

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

Vak s
3301 S. Halsted St, Te). Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir
PJtnyčios.

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 luotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

V«da bylas vIomom TjiamnoM, KffKai
nuoja Abstraktus, Pertam pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir ItialiojiaaiM

7 South Dearborn Street 
Telefonas Kandolph 32C1

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street

Nors dabar obuolių sviestas ir 
nėra šioje šalyje taip plačiai 
vartojamas, kaip seniau kad bu
vo, teėjau jis tebėra gerai žino
mas. Nėra geresnio budo suvar
toti gerus obuolius ir sveikas da
lis sugedusių obuolių, kaip pada
ryti iš jų sviestą.

Nors iš visokių obuolių gali
ma padaryti gerą sviestą, bet 
geriausiai .pasiseka, jei geros rų- 
šies obuoliai yra vartojami ir 
jei jie gerai verda. Suvienytų 
Valstijų žemdirbystės Departa
mentas yra atradęs, kad vasari
niai obuoliai tinka gerą sviestą 
daryti. Kietųjų obuolių sviestas 
ne taip gerai nusiseka, jeigu jie 
nėra perkošti per dratinį sėtely.

Sukapok ir nu- Tokios rųšies obuolius reikia su-

No. 2116. 
no šmoto, 
delio triūso pasiūti, 
busi pilnai užganėdinta, 
rėk į ši patterną?
prasta ir lengva. Sukirptos mieros 
16 metų, 36, 33, 10, ir 42 colių per 
krutinę'.

38 mierai nereikia daugiau kaip 
3% yardo 40 colių materijosi

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

Naujienų: Patteru Dępt., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Heros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

štai kaip atrodo 
Laisves

oficialu bronzos 
atgijimo 1924 m

emblema

vašia 1776 m. Atgijo -- Eikime Paskui Ją!
Siųskit šį kuponų Naujienoms šiandie

Už kiekvieną paaukotą dolerį bus pasiųsta oficialu bronzos emblema

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

čia įdedu....... ............ . dolerių, malonėkit prisiųsti mai
oficiales jBrpnzos Emblemas apmokėdami visus kaštus.

Vardas .... . ... ......     j.....
Adresas

i, i. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St, 

Corv Washington & Clark

Namų Tek: Hyde IJurk 839b

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

* 29 So. Ln S'alle St., Room 530
Tel. Central 6390

V a k. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yorda 4681 i

A. E. STASULĄNL
Advokatas

77 W« VVaBhington St, Ruoni 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utamičko vakare 
1314 S. Cicero A y. r.CicerO 503G 
Anl Bridgcporto Serialo j nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Habited St. T.Boul. 6737



Pastaba Visiems Balsuotojams
DELEI LABO TEISINGŲ IR GERŲ BALSAVIMŲ IR, KAD KIEKVIENAS BALSUOTOJAS TURĖTŲ VISAS 
ĮGYTAS TĘSĘS IR, KAD JOS BUTŲ APSAUGOTOS. MES, KAIPO PUBLIKOS OFICIALAI, KURIŲ PE
REIGA PAGAL TIESAS YRA, PRIŽIŪRĖTI BALSĄ VIMUS UTARNINKE, LAPKRIČIO 4, (RYTO), PATA
RIAME PERŽIŪRĖTI "SEKAMUS NURODYMUS:—

Balsuotojui
Kuomet jus nueisit^ balsuoti, paduokite JŪSŲ VARDĄ ir gyvenimo 

VIETĄ teisėjui. Jei jūsų vardas bus surastas užregistruotas ir paduotas 
tas pats adresas koks yra užregistruotas, tuomet teisėjai pareikalaus jūsų 
pasakyti savo tautybę, kaip ilgai gynate toje pačioje vietoje, precinktą, 
County, valstiją. Jungtines Valstijos, amžių, jei išsiėmęs pilietiškas popie- 
ras (jei nėsat čionai gimęs), dienų išsiėmimo popierų (korto vardą kur iš- 
siėmėt), kur gyvenot paskutinėj registracijoj, sykiu su kitomis informa
cijomis kurios yra reikalaujamos Sekcija 5, Straipsnis TU, miesto rinki
mu akto. *

Kaip nueisite balsuoti, jei bus kokie, nužiūrėjimai delei jūsų pripažini
mo ir dėl jūsų teisių balsavimo, teisėjai klausinės jūsų kiekvieno minėto 
reikalo —. atsakymus (surasite po jūsų vardo pas registruotojos.

Kas Gali Balsuoti
Jei jūsų atsakymai užganėdins teisėjus, kad jus esate tas pats žmo

gus kurio vardaš yra paduotas registracijoj — jums blis paduoti reikalin
gi balotai, ii* jej nebusite sulaikytas, jus galėsite balsuoti.

Suprantama, jei jūsų atsakymai nesutiks su paduotais atsakymais 
pas registruotojos, tuomet pereiga bus TEISĖJŲ ARBA KLERKŲ AT- 
MESTI jūsų balsavimo teises. .Jums tuomet reikės išpildyti “Challenged 
Voier’s jąffidavit”.

Jei teisėjai nebus užganėdinti, iš paduotų atsakymų, kad jus norite bal
suoti nelegaliai, arba dėl asmenines pažintiesžmogaus kuris yra užsire
gistravęs, jie persitikrins, kad jus norite balsuoti varde kito, jie tuojau 
prisakys.policistui areštuoti jumis. (

Jei jūsų balsas bus atmestas ir pasirodys, kad atmetimas buvo netei
sėtas, teisėjas prie balotų bakso suteiks >jums balotą arba balotus, taip 
kaip bus reikalinga, ii*vprileis jumis prie balsavimo. Yra pereigayceisėjų 
parašyti savo vardo pirmas raides ant užpakalio kiekvieno balioto ir taipgi 
yra pareiga balsuotojų' pažiūrėti, kad tos raides teisėjų butų parašytos ant 
balioto. ♦ t į

,Jei jūsų vardas yra užregistruotas, kaipo teisėjo balsuotojo, precinkte 
kuriame jus gyvenate, jus turite teisę balsuoti.

Bet jei jus persikėlėt j kitą precinktą,>kur jus buvote užsiregistravęs 
ir nenuėjot į Board of Registery net dienoje registracijos ,arba prieš pat 
peržiūrėjimą ir nepermainęs savo gyvenimo vietos, JUS NEGALITEbal
suoti. DALEIDŽIANT, kad jūsų persikraustymas įvyko po peržiūrėjimo 
visų balsuotojų, spalio 18, 1924, jus galite balsuoti įteikiant affidavitą. 
pasirašytą dviejų namų savininkų kurie gyvena tame precinkte.

Kaip Balsuoti
4

Kaip gausite balotą jus tuojau nueisite .vienas j balsavimo budelę. 
Pirm balsavimo peržiūrėkite išnąujo ir žiūrėkite, kad pirmutines vardo 
raides butų teisėjų parašytos ant užpakalio kiekvieno drukuoto .oficialio 
nurodymo “Precinkt? and Ward”.

Iš viršaus’jųs surasite vardus įvairių partijų ir vardus kandidatų tų 
partijų. Iš kairės pusės kiekvienos politines partijos jus rasite išdrukuotą

i ’ / Ą
apvalų ritinuką — pusė colio didumo ,toki ff n

Iš.akirinės pusės prieš kiekvieno kandidato vardą kuris yra anV balsa
vimo, rasite keturkampį, tCįkį: [J i

Prirengiant jūsų balotą, jus turit*-u į pažymėti su kryželiu, taip: X 
— tas kryželis turi bu t; padėtas pilnai į partijos ritinuką arba j keturkampį 
prieš vardą kiekvieno kandidato, už,kurį jus norite balsuoti.

Jei’jųs norite balsuoti už visus kandidatus kokios nors partijos — 
balsuoti taip vadinamą “straigt ticket” — jus galite taip daryti pažy
mint balotą vienu iš dviejų.(2) būdų:

PIRMAS: Pažymėkit kryželį ritinėly iš viršaus tos partijos kandi
datų kolumnoje ir/nedėkite jokių kitų pažymėjimų ant kitų balotų.

ANTRAS: Padarydami kryželius į keturkampius prieš vardą visų 
vienos kokios nors partijos kandidatų už/kurią jus norite balsuoti ir ne
galite tuomet dėti jokių'kryželių ir pastabų į kitas vietas., >

Baliotas pažymėtas vienu tų būdų kuris /yra vadinamas “straight 
ticket”, bus priskaitytas prie visų kandidatų tos partijos už kurią <bal- • 
savote. < i . ( .t. :

Balsuotojas .gali balsuoti taip vadinamą “Split” arba 'į‘Scratched” balo
tą vienu iš'pažymėtų dviejų būdų. • A

PIRMAS; Pažymint kryželį partijos ritinuky, taip Į J 

arba pažymint kryželį keturkampy, taip: [xj prieš vardą vieno< arba dau
giau kandidatų vienos ar kitos, partijos tikieto.

Baliotai taip pažymėti busflprirokuoti dėl visų tų partijos kandidatų 
dėl kurios bus pažymėtas ritinukas, IŠSKIRIANT jei nebus jokių kitokių 
pažymėjimų dėl kitų partijų nei ritinukyje nei keturkampyje arba Nepri- 
gulmingoje Kolumnoje prie kurių vardų butų padėtas kryželis keturkam
py. Tokiame atsitikime kiekvienasfkandidatas kuriam kryželis bus pas
tatytas, ; bus priskaitoma prie nubalsuotų skaičiaus. ?

ANTRAS: Nepastačius kryželį nei /vienos partijos ritinuky,, ąrba 
keturkampy prieš vardus kiekvieno kandidato kokį jus norėtumėt arba 
nepriguĮmingu kandidatų. < '

Tokiame atsitikime nepažymėjus kryželio keturkampiuose prieš var
dus daugiau kandidatų negu, kad jų reikia Išrinkti paskirtam ofisui. Jei 
jus taip padarysite, jūsų balotas NEJHJS PRIŠKAITOMAS (del tokio

ofiso. ' , ,
Jei jus norite padaryti “split” jūsų balotą į tokius(ofisus kur reikia 

.išrinkti daugiau negu vieną asmenį, kaip pąvizdžiui, Prezidentiniai /Elek- 
toriai, Universiteto Trustees, Sanitary Uistrict Trustees, Board of Asses- 
sors arba Associate Teisėjai iš Municipal Korto, jums yra pranešama:

PIRMAS: Kad kryželis keturkampy prieš vardą kandidato kokios 
nors partijos, nebūtinai reikia balsuoti prieš,kitą partiją arba kandidatą 
kitos partijos.

ANTRAS: Visuose “split” baliotuose dėl ykokių nors minėtų ofisų 
balsuotojas turi pažymėti kryželius keturkampy prieš vard$ tiek kandi
datų kieki yra ofisų, nežiūrint kokios partijos kolumnoje jis butų /kan
didatas. •

Jei balsuotojas, nori balsuoti jo paties nuožiūroj, kurio vardas nėra 
atspausdintas ant baliotog jis gali daryti parašant vardą tokio asmens tuš
čioje vietoje prie to ofisofir tuojau turi padėti keturkampį ir kryželį Jx]

Prieš išėjimo iš balsavimo budelės, sulenkite savo baliotą, taip kad 
nebūtų matyti neg vieno kryželio arba ženklų iš .viršaus ir tuo pačiu paro
dant teisėjo vardo raides kur yra ant užpakalio balioto.

KAIPjlšEISITE Iš BALSAVIMO BUDELES PADUOKITE SAVO 
BALIOTĄ TEISĖJUI NUO KURIO /JUS JĮ GAVOTE, KURIS BE UŽDĖ
JIMO NUMERIO, TURI PADĖTI Į BALIOTŲ BAKSA, JUMS DAR TEN 
BŪNANT, / . I ..

Sekami yra pavyzdžiai kaip pažymėti baliotus, Hftrie yra taip pažy
mėti, ktirie NEGALI BŪTI priskaityti dėl partijos tikieto arba kandida
to, kurio, vardas taip yra.pažymėtuA r

PARTIJOS TIKIETAS

| JONAS DOE

iRIKARDAS ROE

l/'i VINCAS JONĖS.

ISAAKAS NEWTONAS

| į KAROLIS ROSS X'

BALSUOTOJUI NĖRA 
DALEIDŽIAMA:

žymėti baliotus lauke, bet ne budelėje. 
Balsuoti ant suplyšusio arba suglamžyto ba-

lioto.
IštAnti vardą ant balioto.,
Užimti balsavimo budelę šu kitu balsuotoju.
Būti budelėje daugiau negu penkias minu

tes, kuomėt kiti jaukia dėl balsavimo.
Būti pažymėtoje vietoje nurodytoje sargų 

daugiau negu dešimtį minutų. \
Negalima grįžti į pažymėtą vietą jau po nu- 

balsavimo.
Negalima balsuoti jokio kito balioto apart 

to, /ką gaunate nuo teisėjo.
Negalima rodyti niekam nubalsuoto balioto.

Balsuojant “straight ticket” padėkite kryžių ritiniuky pačioje pra

džioje jūsų parinktos "partijos taip:1,

Kad balsavus už vieną ar daugiau pavienių kandidatų, padėkite kry
želį keturkampy prieš'vardą taip: [x] “Individual candidate”.

Balsuojant už Representatives į General Assembly
Peržiūrint balsus už atstovus į General Assembly, baliotai turi būti 

suskaityti sekamu budu:
1. Kur randasi trys vardai kandidatų į atstovus į General Assembly

yra atspausti/vienos partijos užvadinimu ir yra kryžius, tuo budu X yra 
dedamas paskirtoje vietoje prieš tokios partijos užvardinimą ir baliotas 
nepažymėtas kitaip į atstovus General Assembly, bus skaitomas vienas 
balsas dėl kiekvieno minėto kandidato. '» •

2. Kur vardai dviejų kandidatų į atstovus General Assembly yra 
atspausdinti vienos partijos užvardinimu ir padėtas kryželis, tuomet X 
yra padedamas (paskirtoje vietoje prieš tokios partijos užvardinimą ir ba
lotas pažymėtas kitaip į atstovus General Assembly, bus skaitomas vie
nas ir pusė balso dėl kiekvienoijminėto kandidato.

3. Kur yra vardas tiktai vieno kandidato j atstovus General Assemb
ly ir atspausdinti vienos partijos užvadinimu ir kryželis, tuomet X yra 
padedamas paskirtoje vietoje prieš tokios partijos užvadinimą, ir balo
tas nepažymėtas kitaip į atstovus General Assembly, bus skaitomas trys 
balsai dėl minėto kandidato.

4. Ar kryželis, tai yra X, yra padedamas/paskirtoje vietoje prieš by 
kokios partijos Užvadinimą, arba ne, arba kryželis yra padedamas į ke
turkampį prieš vaidą bile vieno kandidato į General Assembly ir balotas 
nepažyėtas kitaip, balotas bus skaitomas tfys balsai dėl minėto kandida
to; kur kryželis yra padėtas keturkampy prieš'vardą bile kokio kandidato 
į atstovus General Assembly ir balotas nepažymėtas kitaip, balotas bus 
rokuojamas vienas ir pusė balso dėl kiekvienų minėtų dviejų kandidatų; 
kur kryželis yra padėtas keturkampy prieš vardą bile vieno trijų kandi
datų j atstovus General Assembly ir balotas nepažymėtas kitaip, balo
tas bus skaitomas po vieną balsą dėl kiekvieno trijų kandidatų.

5. Jei balotas bus taip pažymėtas kad butų matomas noras balsuoti
daugiau negu tris balsus į atstovus General .Assembly, toks balotas nebus 
priskaitomas nei vienim, tų kandidatų. ' ‘ (

Balsavimas ant Sumanymų
Balsuojant>.ant;paduotų sumanomų padėkite kryželį X keturkampyje 

prieš vardą “Yės” arba priešl vardą “No”.
Padėdamas kryželį X prieš vaidą “Yes”, balsuotojai balsuoja už su

manymą. -
Padėdamas kryželį X prieš vardą “No”, balsuotojas balsuoja prieš 

sumanymą. , ( (
Balsuotojas turi sugrąžinti visus balotus teisėjui, kuris tuojau turi 

padėti juos į baliotų baksą.
Balsuotojas turi sugrąžinti sugadintus baliotus ir vietoje jų gauti 

kitus, v' > '
Jei balsuotojas pareiškia, po prisiega, kad jis NE

MOKA ANGLIŠKAI SKAITYTI, ARBA iš priežasties 
FIZIŠKOS NESVEIKATOS negali pažymėti savo baljo- 
to, pareikalavus, jam bus suteikta DU PAGELBININ- 
KAI iš RINKIMŲ VIRŠININKŲ, paskirtu tam tikslui, 
skirtingu politiniu partijų. Tuomet TIE VIRŠININKAI 
PAŽYMĖS BALOTĄ KAIP NURODYS BALSUO
TOJAS.

Girtavimas nebus įskaitomas kaipo fizišką negalėjimą ir jei balsuo
tojas bus girtas jis negaus reikalingu pagelbininkų dėl pažymėjimo ant 
balioto.

Balsavimo vietos bus atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 vai. vakare.
NIEKO NERAŠYKITE ANT BALIOTO apart kryželio (X) tinkamo

je vietoje jei bent tik‘'reikėtų vardą kokio žmogaus už kurį jus norėtumėt 
balsuoti ir kurio vardas 'nėra atspausdintas ant balioto.

Patvirtina:

EDMUND K. JARECKI,
I County Judge

FRED V. MAGUIRE 
ANTHONY CZARNECKI

JOHN S. RUSCH,
Chief Clerk

HARRY A LIPSKY
Board of Election Commissioners

JOSEPH B. FLEMING,
Attomey
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r. Ryto rinkimai. Kiekvie
nas jungtinių Valstijų pi
lietis privalo atlikti savo pa- 

‘reigą ir balsuoti.
t Amerikos valdžią renka 
zmoheš: 5-kokią valdžią jie 
išsirenka, tokią ir turi. Kas 
nori, kad valdžia butų gera, 

* turi paduoti savo balsą už 
gerus kandidatus. Kitokio 
kelio gauti gerą valdžią nė
ra. . .

Taigi, visi piliečiai, reng- 
kitės ryto balsuoti !

KAPJIENUS, CEfcžgB, m.
joja, bet galų gale sukeliafDarbo Partija gi surinko 
prieš save žmones ir su- 5,536,000 balsų, bet atstovų 
smunka.

Pavojus Amerikos pramo
nei grasina ne iš progresis- 
tų puses, bet iš tų ponų, ku
rie šiandie tūri valdžių savo 
rankose.

Atsimenate, kokių šlykš
čių skandalų kilo šių vasarų 
Washingtone, kai išėjo aikš
tėn, kad prezidento Cooli- 
dge’o sekretoriai (ministe- 
riai) ima kyšius iš kapitalis
tinių kompanijų ir pardavi
nėja joms krašto- turtus? 
Per keletu mėnesių ėjo tų 
skandalų tyrinėjimai. Ke
letas prezidento sekretorių 
buvo priversti pasitraukti iš 
savo vietų.

Kas gi butų dabar, jeigu 
žmonės išrinktų tų pačių ad
ministracijų? Nu-gi graf- 
tas ir suktybės visiškai suės
tų Amerikos valdžių!

pravedė tiktai 154 (ar 155). 
Už liberalus paduota apie 
2,900,000, o atstovų išrinkta 
tiktai 40 (ar 42).

Prie proporcingos siste
mos (kokia yra, pav. Lietu
voje) konservatorai turėtų; 
sulig savo balsų skaičiaus, 
turėti parlamente kokius 
276 atstovus; Darbo Partija 
— 201, liberalai —103.

įtaigi balsų atžvilgiu Ang
lijos socialistai nepralai
mėjo rinkimuose, bet gana 
žymiai laimėję. Tik libera
lai tai labai skaudžiai pra
kišo.

Išrinkimas tų pačių žmo-

Darbo Partija padarė 
stambią klaidą, kad ji, turė
dama savo rankose valdžią, 
nepasistengė su liberalų pa
gelba įvest proporcingąją 
rinkimų sistemą. Liberalai, 
kurie nujautė sau nelaimę, 
buvo įnešę sumanymą pakei
kti rinkimų tvarką; bet dar

nių, kurie toleravo kyšių biečiaį pasipriešino jam. 
ėmėjus ir ^apgavikus valdžios Savo laiku mes deliai to

Lietuviai, balsuokite už jį rytdienos rinkimuose

progresyviųjų 
ienas progresyvts žmogus

ROBERT M. LAFOLLETTE
pėktj kandidatasAmerikos į šalies pre- 

balsuųti už
visų 
zidentus. Kiek v 
jį rytoj.

įstaigose, reikštų juk, kad kritikavome Anglijos sočia- ginu, negu pernai metai
Amerikos piliečiai , nepaiso, 
kų jų valdžia daro, Po ši-

listus. Dabar jie ir patys 
jau tųr-but mato, kad pasi-

tokio žmonių nuosprendžio elgg negerai> priešindamiesi
visi, kurie tykoja progos pa- proporcingai rinkimų siste- gardų tiktai
sipelnyti iš piešima ir sukty
bių, įgytų didžiausios drą
sos. r*
patinka, nebijodami baus-Į 
mes ne papeikimo, ir atvestų 
kraštą prie tokio krizio, ko
kio dar čionai nebuvo.

Nuo krizio ir chaoso Ame- 
rikos žmonės gali išsigelbėti, 
tiktai išrinkdami tokią val
džią, kuri suvaldys nedoruo
sius pelnagaudas ir apvalys 
administraciją nuo grafto ir 
korupcijos. ’ '

mai. Principas visuomet 
i reikia stątyt aukščiąus,. ne- 

Jie darytų, kas jiems gU vaiandos išrokavimki.

Apžvalga
AUSTRUOS SOC^ĄLISTŲ 

STIPRĖJIMAS. '

Austrijos socialdemokratų 
partijos sekretorius paskelbė 
raportų apie partijos• stovį.IŠ jo 
matyt, kad šių metų birželio mė
nesio 30 d. partija turėjo 566,- 
124 narius, mokančius duokles.

Šita skaitlinė rodo, kad perI
metus laiko partija gavo 51,851 
naują narį. Matyt, kad kleri
kalo Seipel’io valdžia nepatenki
na žmonių, jeigu socialistai taip 
stiprėja.

Austrija turi vi^o apie 6 mili
onus gyventojų. Taigi beveik 
kiekvienas dešimtas žmogus 

į Austrijoj e yra suorganizuotas į 
socialistų partiją.

Socialistų dienraštis “Arbei- 
________ turi 111,500 pienu-i

Milžiniškais antgalviais 
Amerikos'laikraščiai prane
ša apie darbininkų valdžios 
pralaimėjimą Anglijoje. Bet 
dabar tie patys laikraščiai 
deda žinias, nežymiose vie
tose, apie skaičius 1)alsų, pa
duotų už atskiras Anglijos 
rartijas. čia matome visai 
kitokį vaizdą.

Pasirodo, kad Darbo \Par- 
tija pereito trečiadienio rin- tei^Zeitung” T ---------
kūnuose padidino savo balsų meratorių. Viso partija turi 23 
skaičių, palyginant su perei- politinius laikraščius su 660,000 
tųjų metų rinkimais, dau- skaitytojais.
gra“ milionu ir dviem ,sim- kuntl.oliuoja dlll.bininkų unijaa, 
tais-tūkstančių. \ kul-jos leidžia daug laikraščių.

Pasirodo taip pat, kad Tain pat yra daugybė socialisti- 
konservatoriai, kurie nau- nių apšvietus draugijų, kliubu, 
jamjam parlamente turės jaunuomenės ir sporto oigaųiza- 
beveik dvieju trečdaliu dau- kurios irgi tl,ri 8avo spau- 
gumą, gavo mažiau kaip pu- visos darbininkų spaudos čir 
sę visų paduotųjų balsų. kuliacija siekia 2,000,000.

----- «!----  | Ot. kad Anglijoj darbininkai 
Šie Anglijos rinkimai labai turėtų tokią galingą spaudą, 

aiškiai demonstravo Angli- kaiP Austrijos! > 
jos rinkimų sistemos netei-' Anc,litoie tSra tik “ soei- 
singumą. Anglija yra pa
dalinta į keletą šimtų dist- 
riktų, ir iš kiekvieno jų yra 
renkamas daugumoje atsiti
kimų vienas atstovas. Jei
gu trys partijos stato kandi
datus, tai išrinktas skaitosi 
tas, kuriai gauna daugausia

Ryto bus renkamas Jung
tinių Valstijų prezidentas 
ir vice-prezidentas, bus rem 
kami taip pat kongresmanai 
ir, daugelyje valstijų,- gu
bernatoriai, senatoriai, įvai
rus teisėjai ir t. t.

Prezidento rinkimuose 
dąrbininkai, farmeriai, inte
ligentai, smulkieji biznieriai 
ir kiti žmonės, gyvenantys 
savo darbu, geriausia patar
naus sau ir savo draugams, 
balsuodami už nepriklauso
muosius progresyvius kandi
datus — La Follette’ą ir 
Wheeler’į. Juodu remia vi
sa pažangioji Amerikos de
mokratija.

Kongresmanų ir valstijų 
arba miestų įstaigų rinki
muose visi darbo žmonės yra 
kviečiami balsuoti už Socia
listų Partijos kandidatus.' 
Socialistai stoja už teisingą 
mokesnių paskirstymą, už 
apgynimą darbininkų teisių, 
už visuomeninį krašto turtų 
kontroliavimą, už taiką ir 
sutikimą tarpe visų valsty
bių. ,

Kapitalistinių partijų agi
tatoriai skelbia, kad, jeigu' 
butų išrinkta^ prezidentu balsų, nors jisai ir nebūtų kad jie kontroliavo kuone visą 
La Follette’as, tai įvyktų gavęs daugiaus kaip pusės spaudą. į 
krizis pramonėje ir bedar- vjsu balsų. Tuo budu dau- »pie bolševizmo pavojų, jie su.

žinios iš 600 rinkimų apygar
dų rodo, kad Darbo Partija įt
rinko 5,463,000 balsų, kuomet 
pernai ji gavo visose 615 apy- 

i 4,340,379 balsus..
Taigi ji lėmėjo daugiau kaip 
1,100,000 liauju halsų.

Kas kita liberalai. Pereitųjų 
metų gruodžio mėnesyje jie bu
vo gavę 4,251,573 balsus, t. y. 
nekielc mažiau už Darbo Parti- 

ją. 0 dabar už liberalus baisa- 
vo tiktai 2,844,170. Reiškia, jie 
prakišo apie 1,400,000 balsų.

Ačiu šitam‘liberalų susmuki
mui, konservatoriai ir užkaria
vo parlamentą. Daugelis libe
ralų šį kartą atidavė Savo bal
sus ne už savo partiją, bet .už 
konservatorius/,’'

Pastarieji,’ bė to, gavo daug 
balsų moterų ir kitų pasyvių pi
liečių, kurie pirmiaus balsavi
muose nedalyvaudavo. šitas 
snaudžiančias ir nesusipratusias 
balsuotojų minias konservato
riai išjudino riksmu apie “bol
ševizmą.” Rezultate konserva
toriai surinko 7,334,744 balsus, 
kuomet pernai metais jie bu\fo 
gavę 5,359,690 balsų. Beveik 
dviejų milionų priaugimas.

Iš 603 atstovų, apie 'kurių iš
rinkimą yra gautos žinios, ra
šant šiuos žodžius, konservato
riai turi 401, Darbo Partija 154, 
liberalai 40, nepriklausomieji 4, 
konstitucionalistai 3, komunistų 
simpatizatoriai 1.

Konservatoriai tuo budii turės 
naujam j am pąrlamentė netoli 
dviejų trečdalių daugumą, tuo 
tarpu kad balsų jie gavo ma
žiaus, negu pusę. Tai yra. pa
sekmė netikusios balsavimo sis
temos.

Pčie propoiicingos rinkimų si- 
.eitemos Anglijos konservatoriai 

butų jpravedę į parlamentą ma
žiaus, kaip 300 atstovų, o Darbo 
Partija — daugiaus kaip 200.

Anglijoje .tėra tik vienas soci
alistinis dienraštis, ir tas pats 
ne labai vykusiai vedamai. Yra, 
žinoma, dar įvairių unijų orga
nų, bet jie pašvęsti daugiausia 
tiktai siauriems profesinio judė
jimo reikalams ir plačiajai pub
likai mažai įdvipųs-

Per paskutinius Anglijos rin
kimus Darbo Partijos oponentai 
.turėjo didelę pirmenybę tame,

Įvairiais bliofais, ypač
• • a • ’

SOVIETŲ “ROJUJE.

mažiukai žulikai prisibijo stam
biųjų viršininkų.

Pats tų įspūdžių rašytojas sa
kosi ilgą laiką gyvenęs Odesoje 
ir paskui dirbęs “komunoje” ki-

4

IMaluno

Pirmadienis, T^nkr. 3. 1924 

toje vietoje, kurios jisai nemi
ni, bijodamas, kad sovietų val
džia nesusektų, kas jisai per vie
nas, nes jo šeimyna dar pasili
kusi Rusijoje.

Emile Zola

Atakas

bė. Bet tai yra tuščias žmo
nių gąsdinimas. Progresis- 
tų kandidatas juk visai nėra 
priešingas pramonei. Jisai 
yra priešingas tiktai plėši
mui ir korupcijai.

Bene biznis turi būt plė
šikiškas ir apgavingas, kad 
jisai galėtų tarpti? Anaip- servatoriai surinko 7,626,000 
tol. Kreivai vedamas biz--1— --------
pis, kaa ir per kurį laiką bu-

gebėjo suklaidinti milionus žmo
nių.gumų Anglijos, parlamente ni ' 

gali turėti partija, kuri ga-.  
vo daug mažiaus balsų, ne-ANGLIJOS SOCIAtlSTAI LAI

MĖJO M1LIONĄ BALSŲ.gu visos kitos partijos. i 
Taip ir atsiliko pereito 

trečiadienio balsavimuose. ! Partijai Anglijoje 
'anaiptol ne taip blogai pasisekė 
rinkimuose, kaip galima manyti 
pągal skaičius atstovų, išrinktų 
į parlamentą. Nors atstovų ji 

balsų ir pravedė daugiaus pravedė mažiau, bet balsų ji ga- 
kaip keturis Šimtus atstovų. vu šiuose rinkimuose daug dau-

Vėliausiomis žiniomis kori’

Chicagos laikraštyje “Russkij 
Vestnik” vienas komunistas, 
pagrįžęs iš Rusijos, smulkiai ap
rašo savo įspudžMis ir patyri
mus, įgytus sovietų respubliko
je- \

Jdomu^ ką jišai pasakoja apie 
Maskvą. Atvykęs į bolševikų 
sostinę, tas žmogus sakosi tuoj 
pastebėjęs, kad daugybė gyven
tojų yra nudriskę ir išbadėję, 
kuomet dalis —gražiai apsiren
gę, nusipenėję ir linksmi. Tie 
patenkintieji Maskvos gyvento
jai tai “nepmanai” — pirkliai 
ir spekuliantai. Jie, esą, tiktai 
apsimeta darbo žmonių drau
gais; bet patylom,s veda savo 
biznius, spekuliuoja ir apgaudi 
nėja žmones ne prasčiaus, kaip 
pirkliai senuose caro laikuose; 
jie gal būt esą dar aršesni.

Toliaug tas komunistas rašo:

“Milicija (pirniesnioji poli
cija) su menkais išėmimais

, susideda iš kyšių lupikų arba 
net iš asmenų, turinčių gau
singą kriminalę praeitį.

“Plėšikai, žmog^udos ir ki
šeniniai vagys apsimetė ‘ko
munistais’ ir ‘senosios tvar
kos aukomis,’ o paskui įsi
skverbė į miliciją.

*čia tai ir ėmė siausti ‘gos- 
poda miliceiskije’ (ponai mi- 
licinirijcai Turtingiems ir
riebiems nepmanams malone 
— žinoma, už kyšius; o biod- 
nuonionei į kailį. O pasakyk 
priešingą žodį, tuojaus — 
kontrrevoliucija, žmonių prie
šas' ir tt. Po to seka arba ka
lėjimas, arba črezvyčaika.

“Tu rt uol iamtųMask vo j e gy
venimas sotus, smagus ir gir
tas. ' •" > 15 ? r

“Beturčiams gi — neduok 
Dieve: .badas, šaltis, skurdas 
ir beteisė. * Jodinėja jais, 
kaip tinkami, ir pasiskųsti ne
duoda-

“Dažnai Maskvos gatvėse 
koks vaikėzas ‘komsomolcas’ 
(Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos narys. “N. Red.), kuris 
nemoka nė kaip pridera nosį 
nusišluostyti, tyčiojasi iš ži
labarzdžio senio. Ypatingai 
žiaurias formas priimdavo tie 
pasityčiojimai šalę., koplyčių, 
kur rr dabar dar uoliai tebesiu 
meldžia seni žmonės, neuž
mirštą savo stačiatikybės.

“Aš pats netikintis žmogus, 
bet tokios rųšies pasityčioji
mai įvesdavo mane į pasiuti
mą. Juk jeigu, tu nori tikin
čiam žmogui įkalbėti, kad ‘re
ligiją — opiumas,’ tai pertik
rink jį pagelba mokyklos, iš
mokink jį ir padaryk 
kad jisai pats suprastų, 
ligija yra opiumas, ar 
ne elgkis, kaip kiaulė.

“Pirmiąps ir pati valdžia 
labai pataikaudavo ‘komso- 

.. niolcams,’ manydama tur-but, 
. kad štai ims visi ūkininkai ir 
staiga pavirs komunistais. 
Girdi, pasakyk jiems, kad Te- 
ligija — opiumąs,’ 
kokią i kvailybę, ir 
kriukis: -
si pataps bedieviais ir komu
nistais.

“Bet man rodosi, kad visai 
ne taip. Rusijos žmonas dar 
toli-gražu nėra pasiruošę pri
imti komunistų evangelijas, 
ir pasekmė to buvo ta, kad 
‘komsomolcus’ prie bažnyčių 
sumušdavo ir net užmušdavo, 
jų kliubus sudegindavo ir tt.

“Galų gale ir vyriausybė 
suprato savo klaidą ir įsakė 
“komsomblcams’ nurimti. Po 
to tie šlykštus išsišokimai su? 
mažėjo.”
įspūdžių autorius pripažįsta, 

kad Maskvoje vis tik esą dau
giaus tvarkos, negu! Rusijos pro
vincijoje, kur smulkus sovietų 
valdininkai vagia, plėšia ir 
skriaudžia žmones be jokios gė
dos. Bolševikų sostinėje tie

taipt 
ar le
ne, o

padaryk 
atliktas 

taip bematant vi-

Ė. Zola yra žymiausia 
prancūzų literatūros, taip 
vadinamos, natūralinės kryp
ties rašytojas. Natūralinės 
krypties tikslas buvo praėju
sio šimtmečio pabaigoj suar
tinti literatūra su gyvenimu, 
su jo tikrenybe, Zola yra pa
rašęs daug knygų, iš jų dvi: 
“Loiįrds” ir “Rome” yra už
gintos nuo Romos Papos už 
negerbimą katalikybės ir Pa
pos. Zola yra italų inžinie
riaus sūnūs, gimęs Paryžiuj 
1840 metais ir miręs nuo su- 
garavimo Paryžiuje 1903 m.

Vertėjas.

I
Visoj Lotaringijoj nėra kito 

taip gražaus, gausiai gamtos 
apdovanot^.) kampidlia, kaip 
Rekriuso kaimas.

Tėvo Mcrljes, ifa pusiau ak
meninėm sienom Morellės van
deny pasinėręs malūnas, savo 
nuolatiniu garmoningu tik-tak 
maloniai pertraukia . žaliumy- 
miose pasinėrusią sodybų tylą.

Puse malūno pastatyta ant 
stulpų.' Vanduo bėga po jo 
grindimis, kaime yra įtaisytos 
skylės vijūnams ir vėžiams 
gaudyti. Kada malūno ratas, 
ilsėdamasis stovi ir ne drums
čia baltų putų glėbiais upelio 
vandens, kiekvienas lengvai 
pastebės prieš pat kūdrą, ra- 
miame, žcirinciąme, it ve'idro- 
<lis, vandens ■paviršiuje pulk,o- 

lius šauniai besimaudančių žu
vų. ■ - • • ■

Prie malūno sienos kibojo 
stačiai ]wi taisytos kopėčios, 
kurių apatinis galas nusilei
džia tiesiai į vandenį toje vie
loje, kur pluduriuoja prika
binta valtelė.

Nors sena ir iš paviršiaus 
vietomis apirusi malūno sie
na, bet apdengta žaliais, ant 
jos besivejančių vijoklių la
pais, darė malonaus įspūdžio. 
Visos čia atsilankiusios panai
tės piešdavo malūno atvaizdą 
sau • į albomą.

Jau dvidešimt melų tėvas 
Merlje yra šio kaimo viršai
tis; visų gerbiamas už lai, kad 
mokėjo sukrauti nemažą tur
tą. Jo žmona Magdė jau buvo 
mirusi ir liko jis našliu su sa
vo dukteria Pranie.

Pranė Merlje turėjo aštuo
niolika metų, lai buvo\juod
plaukė, juodakė, skaistaus vei
do, visuomet linksma ir gyva 
mergaite.

Suprantama, kad kiekvienas 
ne pro šalį buvo jai pasipiršti, 
jei jau ne dėl jos gražumo, tai 
dėl jos gražaus turto, apie ku
rį vijui apylinkė žinojo. Tik 
šiai Pranė pasirenka sau Do
mą Pekę. Visa apylinkė nu
stebo ir piktinosi, Domas gy
veno kitoj pusėj upės Morellės 
ir buvo jie vielinis žmoguj. De
šimt metų atgal, jis M vy
ko, kad paveldėti šavo dėdės 
nedidelį dvariuką, kuris buvo 
kaip tik priešais malūnų. Ap
sigyventi čia jis nemanė. No
rėjo tik parduoti žemę ir tuo
jau atgal grįžti. Bet šis kraš
tas jam patiko, pradėjo pama
žėl žemę dirbti, pasisodino 
daržovių ir iš to sau gyveno. 
Dažnai žlikliaudavo ir medžio
davo, ne karią už neleistą me- 
džioklv ko tik protokolo nega
vo. ’Foks jo gyvenimas darė 
kaimynams ne kokio įspūdžio, 
ir pamažu įgijo jis tarpe jų 
blogą vardą. Patylomis vadin
davo jį šiaip ir taip, bet visi 
vienu balsu sutiko, kad jis 
didelis tinginys, nes daug kas 
yra matęs jį sau ank žolės 
miegantį, kada reikėtų skubiai 
ir karštai dirbti.

, Ir po vizso lo, vieną gražų 
rylą, pareiškia Pranė savo tė
vui, kad ji mylinti Domų ir, 
kad niekuoinel už nieko kito 
netekės, kaip tik už jo\ Nerei
kia ir aiškinti koks tai nepap
rastai sunkus smūgis buvo tė
vui Merlje. Jis, laikydamas se

no papročio į lai nič nieko ne
atsakė. • Tik veidas buvo susi
mąstęs, prapuolė akių linksmu
mas, visą savaitę vaikščiojo 
susigraužęs.

Laikas bėgo. Tėvas tylėjo, 
Prane taip pat nė žodžio, tik 
diena iš dienos darėsi rimtes
nė. Vieną vakarą ateina tėvas 
Domą vedinas. Pranė nebuvo 
nė kiek nustebinta: tuoj ap
dengė stalą, pasidarė linksmes
nė, šypsena vėl atsirado jos 
veide. Rytojaus dieną tėvas 
nuvyko į Domą ir užsidarę 
langus bei duris, ištisas tris 
valandas kalbėjosi. Apie ką 
jiedu kalbėjosi, niekuomet nie
kas nesužinojo, tik viena bu
vo aišku, kad po pasikalbėji
mo išeidamas tėvas Domą jau 
savo sunumi vadino.

iLiežuviavimams nebuvo ga
lo. Visas kaimas tik vien apie 
tą ir tekalbėjo; moterys gi ne
galėjo jokiu budu suprasti, 
kaip tai tėvas Merlje sutinka 
•sius įdėti su tokiu ’ nenaudėliu. 
Bet Merlje kalbų } netrukdė. 

G ur būt janj prisiminė jo pa
ties vedybos, kaip1, jis neturė
damas nč cento vedė- Magdę, 
kuri turėjo >tą pati* malūną, o 
juk jis yis tik' nebuvo blogas 
yyias. savo žinomi i. Oornas 

sai greit padarė galą visokioms 

kalboms. Visi buvo baisiai nu
stebinti kaip karštai jis ėmė
si darbo malūne. Pats maišus 
kėlė, pats ratus stūmė, pats 
malūną taisė. Kada išėjo Merl
je darbininkas, jis neleido dau
giau kito samdyti, o pats už 
visus viską atlikdavo. Tėvas 
Merlje tik žiurėjo ir tyliai 
džiaugėsi, didžiavosi suradęs 
lokį žentą, kokio norėjo. Su
prantama, kad negalėjo jis 
Domo nemylėti.

Sunkiai ir karštai dirbdamas 
Domas iš akių neišleisdavo 
Pranės. Ji taip pat jo. Abu, 
viens kitą, mylėjosi tyliai nie
ko apie tai nekalbėdami, tik 
maloniai saldžiai v|iens kitam 
nusišypsodami. Iki to laiko le
vas neprasitarė nė puses žodžio 
dėl vestuvių. Bet Domas ir 
Pranė gerbė tą tylą ir kantriai 
laukė senio sprendimo.

Pagaliau, vieną dieną apie 
birželio mėnesio vidurį, liepė 
senis levas parengti ant kiemo 
po medžiais tris didelius sta
lus, ir sukvietė visus kaimy
nus iš Rakriuso kaimo. Kada 
prisirinko pilnas kiemas sve
čių, kurių kiekvienas turėjo 
rankose vyno taurę, tėvas 
Merlje iškėlęs aukštyn savo 
taurę, prabilo:

Keliu šią taurę už busian
čias per vieną mėnesį mano 
dukters su Domu vestuves. 
Apie tai džiaugsmingai skel
biu visiems.

Pabaigęs išgėrė iki dugno. 
Visi linksmai šypsojosi.

Tai buvo tikrazšvente. Ištuš
tino visą vyno bačką. Paskui, 
kada pasiliko lik vieni arti
mesnieji draugai, pradėjo kal
bėtis rtrmiai apie šį apie tįt- 
Vienas senas valstietis kai*štai 
kalbėjo apie karą, kurį impe
ratorius prūsams paskelbęs. 
Visa kaimo jaunuomenė jau 
ištraukė, karau. Vakarykščiai 
praėjusi 'kariuomenė patikti 
prūsų.

A nudžiugęs tarė tė
vas Merlje Domas juk sve
timšalis, jam nereikės eiti. Jei 
jau prusai ateis čia, lai Do
mas apgins savo žmoną.

Kalbos apie prūsų atėjima 
buvo daugiau juokais pasaky
ta. 'l ik senis valstietis vis kar
tojo kibiu balsu.

O, as juos jau mačiau, aš 
jau mačiau juos.

(Bus daugiau)
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Flavoted

Malt Uit

PRANEŠIMAS

Phone Boulevard 7589

Rinkimu Diena ŽELI SPECIALIAI

Universal State Bank
3252 SOUTH HALSTED ST

CHICAGO, ILL

turite

Paliaus areštavę 
automobilistus

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 91 91

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

t skausmo

ku 
kario

Utarninke, Lapkričio 4, 1924, pripuola Rinkimai, 
Banka bus uždaryta.

Stengiasi pakenkti La Follettui 
sunaikinant dalį jo balsu.

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Flavored su tikru 
Boheman Kops 
Nereikia virinti

Didelis I?
3 Svarų
Klanas V V W

Prašykit jūsų groserninko

mažiausias klaidas

kuris tyrinėja 
šmugelį, ypač 

žydų 
apkaltinimus

visų skilvio ligų ir žarnų 
‘ , nervų mote-

visu ne-

Naujas!
Puritan

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 SU Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 11 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Rinkimai yra svarbus dalykas, nes nuo išrinktų 
žmonių prikauso šalies reikalų vedimas.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas J. 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų? 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

parapijose, 
jau prieš

Šaukite '.Bodlevard 4136 arba

CHICAGOS
Žilos

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

Siieramenlo Avė. 
>l ;Ž0 ir nuo 6 iki 7:1 
l.uknviir

Palenįvihs akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan- __ 21__ 1_ Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589/

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Tokie pat “slipai” bus duodami 
ir už kitus mažesnius automobi
listų prasižengimus. ' Bet. kada 
automobilistai perdaug grieit 
(pavyzdžiui 40 m. į valandą),'ar 

ir bvtg gir
ti, tuomet jie bus areštuojami ir 

Kiek laiko atgal to paties rei
kalavo Chicago Motor Club, bet 
gabenami į policijos stotį, 
policijos viršininkas apie tai ne 
klausyti nenorėjo. Tečiaus ma- 
yoro Įsakymo jis paklausė ir iš
leido atatinkamus Įsakymus po
licijai.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Tel. Lafayette 4228
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, Iii.

Dr. A, K. Rutkauskas
GYDYTOJA S; ir CHIRU RG A S

4442 So. Wtern Avė 
*rl , Lųfaielh 4146

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Ąve.

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, Skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau ;
Valandos nūn 1 „ūki 9 vakare.

. Nedaliomis nue>-10 Iki 12
3333 So. Halsted St. '

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 delnų 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1645 W. 47 St,-Chicago, III.
Tel, Boulevdrd* 70QG .

Valandos nuo 2 £0- pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 '(lietią

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. yak. Nekėliomis nwo 8 

iki 2 vai. po pietų

/ Avtovų Ir pajiagų suvedama | *anus Iv naujus aamaM, taipgi 
taras. Caah arba ant išmokdjiino. u

Piraiatini Lietavių Elektros Korporacija Amerikoj* 
THE HRIDGEPORT EIJSCTRIC CO„ Ine.

A. BARTKŪS, Preo.
W. 47th St, Tel Boulevard 7101,1892. Chicaaa.

Lietuvių Denttetas patar 
Haas geriau

Traukimas daųtų pu 
Sridge geriausio aukso 
□leitom.gatfmn itdgyd kiečiausią mai 
Tą. Gar antųojątna visų, savodarbų, i 
tema* mukų kafn>s. Sergėkite »a» 
(andg, kad nekenktų iasų ^valkatai

1548 Weet 47tk Slraat, 
Netoli A»br»nd > *0. w.......

.a ___ __

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistus Moteriškų. Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Hstsled St.. Ctetcago 

arti 31st Street
Valandos 1-3 p0 pi8ų 
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Mayoras Dover įsakė policijos neatsargiai važiuos 
viršininkui paliauti masinius a- 
reštavimus automobilistų. Ma- 
yoro įsakymu, vidutiniai važiuo
jantiems automobilistams poli- 
cistai turi išdavinėti arešto “sli- 
pus” — pašaukimus Į teismą, 
ka^'kąd buvo daroma pirmiau, 
o ne areštuoti jų ir gabenti j po
licijos stotį, kur automobilistai 
turėdavo užsistatyti kauciją.

■K

Tel. Blvd. 61M 
M. Woitkewtė> 

BANIS 
AKUAERKA 

ruriu patyrimą 
'asekmingai pa- 
arnauju molė
mis prie gimdy

mo Kiekviename 
itsitikime. Tei
kia ypatiską pri
žiūrėjimą. Duodu 
oatarimuR mote
rims ir margi- 
toms dykai.

3113 South 
Halsted St.

SiUonii prahHąmė Citatos 2$lic- 
įtuvlams, o ypač Bridgeporto apie,- 
* . . ’ J /- 4 '

linkės, kad aptieka The New City 
Phannacy, buvusi .po pmn. 33-7 

,‘S. Halsted Ši., dabar persikėlė jį 

'naujų vielų 3430 So, Halsted St.
gaujoj vietoj galėsime suteikti 

(tyr,.geresnį , patarnavimų, ųes vąis- 
iMič bus, didesnė ir niodernįšliijau 
i&ngtą. > i,''/-, ... ; A- , }

•’” DR. HERZMAN** 
—IŠRUSIJOS—
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytoju*, 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 Lėbaratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarų.

* 1 ’*■*'! Dienomis: Carai
3110. Naktį

- Drevei 0950
Boulevard 4136

. < , ’ 3410 Sto. Halsted SI.
Vai.; 9—10 A, M. it po 8 vai. rak.

Nuo ’ '
inkstų, reumatizmo, 
riškų, vyrišku ligų ir 

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

3 valandai vakare. ♦

Akinių ųritaiuymo mene
20 metų prityrimą

Atsiekimui asmeniškos laimes, tečiaus, svar
biausiu dalyku yra paties žmogaus nusistatymas. 
Nusistatymas įsigyti gerove, 'yra geras dalykas 
Padaręs tokį nusistatymą, pasirink sau aprupini- 
nimui visų piniginių reikalų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai / 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS 1 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. p6 piet. 
Telefonas Midwa/ 2880

Dr. William Blanchard 
(Pirmiau buvęs extra-brdinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTASVilnoniai su. šilkiniais dryželiais, 
franeuziškonūs nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Tas kuris neturėjo ju-
sij ligos yra pasiren-
gęs duoti jums patu- jg 

' rįmus.
Yra labai daug klai- i 

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

Jei jus sergate pasi
tarkite su jChiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo bųdūs. Jis yra ,4? 
zmėgusy kuris supranta ‘ ■ 
apie sVeikAtą.

DR. J. M. FiNSLOW

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 pakui, svarui ........... $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

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

Chicago, III.

The New City Phiaiitucy
John Malakauskas, sav.V. 

3430 S. Halsted St., Chicago, .111,

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,od«s, chroniš

kų ir slapių ligų
Gydo su pagelba naujausių metinių 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland A ve, ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonais Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
NcdčHoj nuo ž:80 iki 4:30 po pJst;

Biuras 4201 Archer Avė, 
Kumpa:

V.'nuo 12,il
Tetefėmis

OptomotriM
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant S 

lubų
1801 Blue Island Ava. 
Phonu Hoostjveh 2036

Cookpavietb i’cpublikonąi , de
da visas pastangas pakenkti La 
Follettui, sunaikinant .dalį už jį 
paduotų balsų, paduotų papras
tu ‘‘straight” balsavimu—pažy
mint kryžiuku prie partijos vai
do. Republikonai stengiasi iš
gauti patvarkymą išmesti yisijs 
balsus už La Follettą, jei bus 
padėtas kryžiukas vien ti.ea 
“Progressive” partijos vardu. 
Esą ta partija dar neturi lega- 
lio stovio ir todėl negalima bal
suoti “straight” tikieto.

šitokioms republikonų klas
toms pasipriešino net ir demo
kratai, kurie nurodo* kad to ne
buvo daroma su Roosevelto 
“bulmuzeriais^;’ ir balsuojama 
buvo tik padedant kryžiuką ties 
jų partijos vardu, nors ta parti
ja legelj s tuvį Įgavo tik 1916 m.

Kaip girdėti, balsavimų«tįry- 
ba nusprendė republikonų nau
dai. Todėl kiekvienas balsuo
jantis už La Follette, neturi dė
ti kryžiuką ties žodžiu “Pro
gressive,” bet dėįti kryžiuką ties 
kiekvienu La* Follettė'-Wheeler 
rinkiku (eleetor). Tokių rinki
kų yra 29,ir,ties kiekvieno jų 
pavarde reikia; padėti kryžiuką. 
Nepadėjus kryžiukd1 tj^s kiek
viena elektorių pavarde ' iušų 
balsas galės būtį išmestas.

Šitą republikonai daro tikėda
mies išmesti daug balsų už La 
Follette. Mat baliotas yra labai 
didelis, tad jie tikisi, kad žmo
gus negalėdamas susigaudyti po 
didelį lapą, padės kryžiuką ties 
partijos vardu ir nenorės dau
giau kryžiukų dėti, todėl ir ga
lima bus jo balsą sunaikinti.

Už Socialistų partijos kandi
datus balsuojant taipjau bus 
geriausia padėjus kryžiukus ties 
kiekviena pavarde, nes politiški 
sukčiai vėl gali rasti kokių prie
kabi ij išmesti balsą, o kada pa
dėta • kryžiukas ties kiekvienu 
kandidatu, jie to padaryti nebe
galės. w

Socialistų partijos stulpelis y- 
ra trečias nuo pradžios, o Ui 
Follette yra penktas stulpelis.

bųigė 
sa\ ai 
žmonių

Tarp apkaltintųjų yra Irving 
Friedman, kuris yra pardavęs 
“parapijonams” apie 3,(XX),000 
galionų visokio vyno.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

M® M

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
z AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvų?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva F
Ar matote kaip ir plunkančiu* tal

kus
Ar atmintis po truputį mažija?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland A v e^ 
Kampas 18 gatvf* 

jį p . • t_
Ant trečio auglto virš Platto *p- 
tiekos. tamhąriai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakar*. 

Nedelioj nuo 9 iki 11:80 dieną

rl’el. Lafayette 3848
Po 10. vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Westėm Blvd.
DK. ROY H. FKEEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-43 P. M., nedėlioj 11<12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

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

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

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

Turime specialj skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių i* protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ruy..

Gydymo Biuras

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

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

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St.,
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Jus.' [
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbe- 
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 valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonia kvapą? Ar 
turite helnoroidus Tr fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturus? Ar turi
te unt veido spuogus, išbalimą ir 
mažai svetiate? Al' kenčiate nuo 
nervų nemigo, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
PraŠaljnkit nervingumą —- apsi- 
saugoklt neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas '
1112-1114 Mihvaukee A v.

',r......Tel. Hayniarket 4376 *
ViiiullHutlerinaf) ir Glant'z l>niiko 
f '■/iVulandop 9-J2 ryto, 2-5 po 

'' pietų,'6-9 vakare
Nedelioj nuo 10 iki 12 dieną 

Speęialibtei chroniškų) nervų, krau- 
, jo, otlos ir šlapumo ligų.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
ĄKUŠERKA *'

3101 So. Halsted St., kampai 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų, 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijo* ligon- 
buČiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se igose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginom*, 
kreipkitės o 
šitų pagelbų.

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

10 užmušta ir daug su
žeista sudavus lokomo

tyvui į streetkarį
Dešimts žmonių likosi uz 

mūpla ir diiiig sužeista, kuo
met vąkar. lapkričio 2 d., 2 
vai. ryto lotuKjiotyvas smarkiai 
sudavė j važiuojantį streetka- 

Nprth Avė. į vakarus nuo 
Kinįgsburn gatvės.

Streetkarią buvo pilnas žmo
nių grįžtančių iš vidurmiesčio. 
Susikirtęs su lokomotyvu jis 
tapo sulankstytas;'- suilaužylįs 
ir primuštas prie sienos. į ne
laimės vietą tuojau pribuvo 
policija ir pašaukė automobi
lius ir gaisrininkus, kadjšrin- 

nukentėjusius iš po street- 
liekanų ir nugabenus į 

igomnę.

Jau 53 žmonės 
tą šmugelį. 
Grand jury, 

tmžnytinio vyno 
išsiplatinusi 
išnešė 
53 žmones.

Tarp apkaltintų j 
hibicijos agcOtų, vyno parda
vinėtojų, kunigų-rabinų ir k.

t tyrinėjimai dar neužsi- 
ir tikisi, kad sekamą 

lę. bus apkaltinta dar 50

BURTON K. WHEELER ' ■- ■ -K 
visų Amerikos progresyviųjų spėkų kandidatas į šalies Vico 

prezidentus. Visi lietuviai balsuokite už jį ir iLa Follettą.

LIETUVIU DAUTARAI 
__X-------

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

- LITTLE • 
SPINOGRAPHS

Tetejphohe Yards 0994

- - -.................... - f •

■ . .............................._

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nią, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.
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Chieagosžinios LietiiviiĮ Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Smulkios Žinios
Lietuviu teatro kūrėjas

Richard Loeb, jaunas milio- 
nierius žmogžudys, po savo tė
vo mirties labai nusiminė ir su
sirgo. Abelnai kalėjimo gyve
nimas į jį labai veikia ir nc-v
tikima, kad jis ilgai j j išlaikys. 
Nathan Leopold, atpenč, prisi
taikė ir eina stipryn.

Užvakar dar vienas chinietis 
liko užmuštas savitarpiniame 
chiniečių kare.* Betgi pasisekė 
padaryti “nyušią paliaubą” 
dviem savaitėfm.

Užvakar iš ežero tapo ištrauk
ti du lavonai. Nužiūrima žmog
žudystės.

Užvakar karštis siekė 76.2 
laipsnių. Tokios karštos dienos 
spalio 30 d. nebuvo per 36 me
tus. Bet dabar ateisiančios jau 
šaltesnės dienos .

Dvi seserys. Eliza, 41 ir Em- 
ma \Venzel, 29 m., 1301 Holt 
St., liko teisėjo Jareckio pasiųs
tos i Kankakee beprotnamį. Ne
senai mirė jų motina, bet jos 
apliejo lavoną linimentu, o val
džiai nepranešė.

Artistas Juozas Vaičkus, ku
rio jui savo trupa vaidins Chi
cago je, lapkr. 5 d. Visi Lietu
voj gerai pamena tuos sun
kius rusų carizmų laikus, kai 
musų neskaitlingiems tautinio 
judėjimo darbuotojams tekda
vo padėti daug triūso ir svei
katos, daug slenksčių *visokių 
“visočestvų” padidinti, kol iš
gaudavo nuo rusų valdžios lei
dimą suruošti kokį nors “lie
tuvišką vakarą,” kaip tuomet 
vadindavo.

vyksta į Kauną ir tonai tęsia’nuoti. 
pradėtąjį darbą.

Galį gale Lietuvių
Kūrėjų Draugija pakvietus J.'tango. Prasidėjo vėl visuotini še 
Vaičkaus Dramos Teatrą įku- kiai ir linksmybės, kuriomis da
ria įsavo Dramos Vaidyklą, ku-. Ii josi svečiai.
rią švietimo- Ministerija pri-|-------------------------- r_______
verčia susivalstybinti ir tuo bū
du mes jau turime Valstybinę 
lYramn.

Toliau gerb. Vaičkų pakvie-1 Ras, ką, kur, kaip 
čia šaulių Sąjunga M<uo kfiHfl VAikio
Instruktorium. Darbuojantis K{Wla rengia. Veikia
šaulių Sąjungoj Vaičkui pasi-l Kviečia,
seka įtikinti, kad Šaulių Są
jungai reikalingas 
teatras ir 
tais. Tąsoj vienų metų Vaič
kus sudaro i.š savo Antros Stu
dijos mokinių šaulių neį nepatfimyslt, kaip susi
Teatru. šiandien tas teatras1 
perėjo Blaivybės Draugijos ži
nion ir pavadintas Liaudies Te
atru, kuriuo vedėju yra se
niausias gerb. Vaičkaus moki
nys Juozas Stanirlis.

Susipažinimui 
teatrais ir pasisemimui dau
giau žinių Vaičkus apkeliauja 
visų Europos valstybių sosti
nių teatrus, išskyrus Ispaniją. 
Toliau arčiau susipažysta su 
tokiais scenos genijais, kaip 
Ermolova, Stanislavskis, kurie 
pažinę Vaičkų kaipo meninin
ką, pavadina jį lietiivių teatro

P-ia Balickienė pranešė, kad 
Meno Artistai po valandos laiko šoks

Pranešimai

ASMENy JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Ipolito 

Spirikavičiaus, pirmiaus gyveno West 
Side, dabar nežinau kur, praneškit 
man jai kas žino kur gyvena, arba 
pats atsišaukit. /

MATEUšAS SPIRIKAVIČIUS 
10632 Edbrook, Avė. /

RAKANDAI
PARSIDUODA 6 kambarių na

mų rakandai, visus arba po vieną. 
Galite ir namus paimti sykiu. Prie
žastį patirsite ant vietos. Galima 
matyti visada ant 2 lubų.

Bethe Palasky
3242 S. Emerald Avė.

*»
KASDIEN jus galite prisjra- 

nuosavas lgyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
mihtis tampa fak- j£Qg jr turėtuinėt prisirašyti 

tuojau, jei dar pesate prisirašę.: 
Dėdami kas savaitę po dofer|-i

PAIEšKAU savo tėvo Jono Lau- 
gaudo, iš Lietuvos paėjo iš Vigau- 
liškių kaimo, Telšių npskr., kuris 
gyveno Chicagoj, West Sidėj. Tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu paties 
ar kas jį pažįsta firąncšti šiuo ad
resu.

FRANK LAUGAUDAS, 
3011 W. 40 PI., Chicago, Iii.

NAMAI-ŽEME
^"ll ........................................ ■■■■..............s

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, 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.

su Europos 
s išėmimui dau-

dėsit užtektinai pinigų, kad nu 
sipirkus sau namelį ar uŽtikri 
nūs savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Mykolo MikŠlos, pa
eina iš Šiaulių valsčiaus, Liepiškių 
kaimo. Girdėjau, kari pirmiau gyve
no' Pennsylvanijoj, o dabar gyvena 
Gido valstijoj. Prašau jo, arba ko 
kito kas apie jj žino atsišaukti. Turiu 
svarbu reikalą. M. Mikšis-Mažutiene, 
936 W. 14 St., Chicago, 111.

RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ti ha Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūra, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 S'o. Halsted St., Chicago, III

KUR GALIM

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apiė- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-12 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. t

GALIMĄ GAUTI TIKINTAI 
VAIČKAUS TEATRUI.

West Side

PARDAVIMUI 5 ruimų 
(fumiture). C _ 
tį flatų rendavoti. Matyti 
vakarais nuo 5 iki 6 vai,, 
iki 9 vai.

3343 S, Union Avė.
2 lubos

.v,1 5 ruimų rakandai 
Galima gauti ir tą. pa

galima 
rytais MORTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA PIGIAI 
Penkių kambarių geri fornišiai. 
Parduosiu viską iš karto arba 
pavieniai. Galima matyti vaka
rais po 6 valandos.
3949 S. Rockvvell St. 2 augštas.

ANTRI MARGIčIAI
Ant įrengti] praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515. ’
11 So. La Šalie St.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI arba mainymu; 
štoras, mokykloms ' reikmenų ir sal 
dainių, lietuvių ir lenkų apgyvento, 
vietoj, tarpe dviejų mokyklų, biznis 
išdirbtas per ilgą laiką.

Atsišaukite
4614 So. Wood St.

Peter J. Sophonski, 1106 W. 
14 St., kuris skelbdavosi esąs 
daktaru ir gydydavo žmones, 
nebesivadins daktaru mažiausia 
metus laiko, nes teisėjas Gilster 
nuteisė jį metams kalėjiman ir 
uždėjo $100 pabaudos Jis gy
dė Fred Bernadin dukterį, kuri 
mirė pereitą vasarą.

.. Louis Weeks, 31 Aberdeen St.. 
prie Congress ir Ashland gat
vių paleido vadeles, kad atsi- 
kandus tabako. Tuo tarpie ark
liai pasibaidė, jis nukrito nuo ve
žimo ir liko sutrintas po veži
mo ratais. Jis mirė pavieto li
goninėj.

Evanstono teisėjas \Vitkower 
nusipirko naują skrybėlę. Ne
užilgo pas jį atveda žmogų, ku
rį kaltinamą, kad jis vaikščioje 
gatvėmis be skrybėlės. “$5 ii 
teismo kaštai,” tarė teisėjas 
\Vitkower. žmogus užsimokėjo 
pabaudą ir išėjo. Jau rengės 
eiti ir teisėjas — žiuri, kad jc 
skrybėles nebėia. Kuris pra 
laimėjo šiuose mainuose, teisė 
jas nesako

Alexander Legge, prezidentą; 
International Harvester Co., sa 
vo pačios atminčiai pavedė lab 
darybei 53 akrus žemės netol 
ITinsdale. ų

P-lei Marth Cronin, 9121 Col 
fax Avė., apdeginta rakštimis 
rankas ir kūną. Trys žmonės į 
ėjo į Laning Bros., 2478 E. 75 
St., drabužių valyklą, kurioj j; 
č?i»rbo, ir apliejo ją irukštimis. 
Puolikai pabėgo. Manoma, kad 
tą puolimą padalyta dėl karo 
tarp valyklų.

Chicagoj dabar lankosi Angli
jos premjero MacDonaldo sūnūs 
Malcolm MacDonald, Temis at
vyko su Oxford univei^iteto de- 
batorių kuopa, šiandie jie deba
tuos su Chicagos universiteto 
debatoriais apie prohibiciją.

Požėla
Dzu- 

juokų 
dabar

kaip nie-

Eina įvairiausių kalbų, reiš
kiama įvairiausių nuomonių.

Ar atsilaikys Karolis 
prieš drapiežną dzūką? 
kas šį kartą nebemano 
krėsti. Sakoma, kad jis 
jaučiasi taip gerai, 
kuomet nesijausdavo.

Praeitą rudenį Požėla užti
ko dzūką neprisjrengus|, nesi- 
tremiravusį. šiemet kas kita: 
Bancevičius tremiravosi ir ren
gėsi per visus metus, kad pa- 
lamdyti Požėlai kaulus.

Kas iš to išeis — paaiškės 
‘Mildos” teatre lapkričio 14 
d., kai tiedu lietuviški čempio
nai susikibs. —X.

Prie tų sunkių musų tauti
nio judėjimo laikų darbuotojų 
nriklauso ir artistas Juozas 
Vaičkus. Jis dar gimnazistu 
būdamas Liepojuje organizuo
ja moksleivių tarpe įvairius 
tautiškus ratelius, sudaro ma
lą knygyną lietuviškų knygų 
t veikia kaipo vadas tų rate- 
ių. Vasaros metu dar prieš 
1905 m. revoliuciją į 
lolus tautinio judėjimo narys 
r žadina tarpe kaimiečiu-ser- 
nėgių susipratimą, ruošia ne- 
egališkus vaidinimus ir kelia 
monių širdyse Lietuvos miilži- 
ui dvasią. 1905 m., birželio 29 
lieną, išmaldavęs iš rusų val- 
Ižios leidimą, suruošė pirmą 
iauno rėd. viešą spektaklį. No- 
.psakomas džiaugsmas apėmė 
nažeikiečius pamačius viešą 
'ietuvių kalboje spektaklį-vai- 
linimą. Nuo lų metų iki 1914 
n. J. Vaičkus organizuoja 
krajojamąjį Teatrą ir aplan

ko su juo apie 50 Lietuvos 
ai c s cinkų, ypač Žemaitijoje ir 
u rengia 
akliu, v

Meno 
nai gal 
ųs, bet 
’yje buvo sužadinta labai daug, 
tinoma. rusų valdžia 
:amai įkainavo J. 
arbuotę ir pasekmės to buvo kuopos šokių vakaras.

Suvažiavo visa inteligentiško
ji publika, kuri vilniavo ir laistė 

asmenis- lietuviškus ir amerikoniškus- šo- 
tas be abe- kius. Gražu buvo žiūrėti į šią 

kad tas žmogus publiką, kuri, tarsi ant didžiu- 
as- lės šventes prisiruošusi, puikiai 
pa- pasipuošusi ir pilna mandagu- 
rei-'mo, smagiai linksminęsi ir šoko 
gi- yisą vakarą. Puiki ir ruiminga 
su- svetainė, kurioje p. Bijansko or- 

garsų vilnys langavo: o

iš Dramatiško Ratelio 
darbuoties.

per tą laiką 180 spėk-

Reikia pasakyti, kad Drama
tiškas Ratelis tai yra dailės, šir
dis, į kurį susispietė gabiausi 
vaidilos tikslu kelti dhilę lietu
viuose. 1 Perstatant senus auk- 

pasirodo štesms vertės darbus, pažvel
giant Chicagos lietuvių veikimo 
istoriją mes randame daugelį į- 
vainų ratelių bei kliubų, kurie 
gimė ir po metų kitų savo nelai
mingo gyvenimo mirė. Su Dra
matišku Rateliu yra kitaip. 
Nors daugelis iš minėtų kliubų 
bei ratciių bandė net konkuren
ciją vest su Dramatišku Rate
liu, bet nieko iš to nebuvo. U 
Ratel. išėjo pergalėtojo ir dabar 
gyvuoja geriausiu pasisekimu 
Dramatiškas Ratelis, kad dau
giau užganėdinus savo narius, 
ši vakara duoda skania vakairie- > v
nę dykai. Svečiams vakarienė 
bus 75 centai. Ji bus Meldažio j 
mažojoj svetainėj. j

—A. Justus.

j Artisto Vaičkaus teatras duos pir
mą spektaklį lapkričio 5 d . Eight 
Street Teatre. Tikietai iškalno gali
ma gauti šiose vietose:

18 gatvės apielinkėje
j “Naujienose”, 1739 So. Halsted St.

Bielskio Aptiekoje, 1900 South 
Halsted St.

Dargis, Real Estate, 726 W. 18'St. 
Bridgeporte

“Varpas”, 3251 S. Halsted St.
Universal State Banke, 3252

Halsted St.
Baltutis, 901 W. 33rd St.

, “Naujienų” Skyrius, 3210 S. Hal
sted St. - 1

Baks, 3801 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3811 S. Halsted St.

North Šidėj
Montvido Aptiekoj'e, 1822 Waban- 

sia Avė.
Roselande

Tupikaičio Aptieka.
West Šidėj

Urbono Aptieka, Leavitt ir 23 St. 
Draugas, 2334 S/ Oakley Avė.
Metropolitan State Bank, 22 ir Lea

vitt St.
Town ’of Lake

Benošiaus Aptieka, J.616 W. 47 St.
Zolpis, Real Estate, 4603 S.( Marsh- 

fieldxAve. f
Kareiva, 4587 S. \yood St.

Brighton Parke 
Dr. Draugelio Aptiekoje,

Francisco Avė.
Cicero, III.

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

ENTRA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu ant na

mo ar loto grosemę ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta sena, 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyve
nimui.

3443 S. Auburn Avė,

So.

Automobilių Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

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

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas 

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

Ii

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
gių arba be valgio, $3 ir $4, $8 į 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So, Halsted St.

4101 So.
f .'.a jmmia’j 11,1,,11 —aagse—

REIKIA DARBININKŲ
et. MOTERŲ

žvilgsniu tie vaidini- 
ir nebuvo taip lobu- 
tautiniu jausmų liau-

ŠOKIŲ VAKARAS

Trečiadieny, spalio 29 d., 
burn Park Masonic Temple

Au- 
sve- 
Lie- 

Vaičkaus tuvių Amerikos, 134 moterų
atatin- tainej įvyko Susivienijimo

okios, kad jam teko net plitu- 
'ėti kalėjime nekurį laiką. .

Kam teko pažinti 
cai gerb. Vaičkų, 
o pastebėjo, 
abai mažai rūpinasi savo 
neniniu gyvenimu, tankiai 
niršta savo šeimyninius 
kalus ir dirba vien tiktai 
’ios idėjos vedamas, kad 
kurti rimtą nuolatinį lietuvių kesiu.3 
Teatrą ir išlaikyti jį atatinka- šokėjai, tarsi vilnių gyventojai 
moj aukštumoj. Savo lėšomis liūliavo, 
•‘šiai ko trejus metus studiją, 
padengdamas savo lėšomis jos slaptys, kurias jos pel ilgą lai- 
:šlaidas, nereikalaudamas jo- ką slėpė.
kio atlyginimo iš mokinių ir dos p-nia Balickienė praneša 
dar medžiaginiai šelpdamas kad pagražinimui šio vakaro y- 
iuos.

Kaipo menininkas J. Vaičkus Ji, jauna ticjrutė ispanų. Mer- 
yra vienas iš kultūringesnių gaitė apie šešių metų, o jos bro- 
Europos dramos artistų, nes liukas /kieks vyresnis. • Pasirengę 
savo įgimto talento ištobulini- kai anioliukai, rodosi tik skristi 
mui yra įgijęs daug mokslo, i padangę. P-s Bijanskas su- 
Kad nuolatos- gaivinti savo šie- skambina pianu ir musų artis
tą ir tobulinti ją, vartoja apie tai uždainavo. $oka, dainuoja 
10 kalbų. Kolei galutinai atsi- ir rankutėmis tvirtina, savo ko
davę teatrui, studijavo- Petrą- ir balso žodžius. Savo eks- 
pilio Universitete jurispruden- presija ir malonumu jie užkaria- 
Ciją ir baigęs ją, apsišarvavęs vo audenciją, kuri jiems neda- 
humanitarišku mokslu pastojo ve užbaigti, priversdama 
į vienintelę Rusijoje Imperato
riškąją Aleksandrijos1 Dramos 
Teatro Mokyklą ir baigė ją 
Ucum maxima Įaudė.” Pasidar
bavęs nekurį laiką Aleksandri
jos Teatre gryžo su savo stu- 
dijantais-mokiniais į Vilnių ir 
tenai darbuojasi dar laike vo
kiečių okupacijos. Vėliau at-

Štai ir moterų rengėjų pa-

Pasirodo ant estra-

ra jaunų artistų. Pasirodo dai-

vis 
daugiau ir daugiau šokti ir dai-

au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
gaukite Naujienose
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA JVvvelery Štoras, 
gera vieta, biznis išdirbtas i>er 
daug metų. Turiu greitu laiku par
duoti pigiai arba mainysiu ant 
mažo namo. Priežastis pardavimo 
— turiu 2 bizniu. Man sunku abu 
valdyti. Kreipkitės telefonu Canal 
5838 arba ypatiškai 2256 W. 22nd 
Street.

SKUBIAI parduodu Brunsvvick 
phonografų vertės $200 už pusę 
kainos su visais rekordai. Galima 
matyti Dile laiku.

4445 S. Artesian Avė.
Phone Lafayette 1133.

PARDAVIMUI pianas už storage 
užlaikymų, 8 paprasti ir 3 grojik- 
liai, $50 ir augŠČiau. Atdara nedč- 
lioj ir vakarais.

Bapp’s Furniture Moving Co. 
5130 S. Ashland Avė.

PLAYER PIANAI
♦

Turi būt paaukojami tuojau
$125

už

DRAUGIŠKA" VAKARIENE
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuri įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, <3210 S.. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

REIKIA moterų prie plaukų 
šdirbinėjinio. Darbas prie die
nos šviesos.

Eagle Hair Mfg. Co.
3725 So. Halsted St.

Įskaitant 98 muzikos volelius, suoliu
ką ir kabinetą.. Už naują buvo mo
ta $800. Turi būt vėl parduotas prieš 
lapkričio 8 dieną.

3323 N. Marshfield Avė., 
Klausk Mr. Roma’s Piano

REIKIA DARBININKU
LSS. Pildomojo Komiteto posė

dis įvyks panedėly, lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Naujienų name. 
Visi P. K. nariai malonėkite daly
vauti posėdy. A. žymontas,

LSS, Sekretorius.

Lietuvių Namų Savininkų P, V. M. 
Chicagoj mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, lapkr. 3 d. apie 8 
vai. vakaro M. Meldažio svetainėje, 
2244 W. 23 PI. tarimui yra ar pirkti 
Lietuvi Auditorijos Gold Bonus, per 
tai visi nariai turėtų dalyvauti, kad 
paskui nebūtų jokių piktumų.

— J. Danta, rašt.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, lapkričio 5 
d., 8 vaL vakare, 816 W. 31 St., Ray- 
mond Chapel svet. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. •'

— Nut. Rašt. J. Buragas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas iŠ priežasties art. J. Vaič
kaus teatro, seredo.j, lapkričio* 5 d., 
neįvyks. Praktika laikysim antradie
ny lapkričio 4 d., Mildos svet. 4 v. v. 
Jaunuoliai malonėkite būti su įstru- 
mentais Mildos svet.

— Rašt. Eugenija Grušaite.

ROSELAND. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mėne
sinis susirinkimas jVyks sekanti pa- 
nedėli, lapkričio 3 U., 7:80 vai. vak. 
K. Strumilo svetainėje, 158 E. 107 
gatvės kampas Indiana Avė. Visi 
šėrininkai ir šėrininkės atsilankykite 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti.

— S’ekretorius.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Skies įvyks mėnesinis 
ir extra susirinkimas lapkr. 3 d., 1924 
m., 8 vai. vak. parapijos svetainėj,! 
1644 Wabansia Avė. Kviečiam, visus 
dalyvauti šiame mitinge dėlto, kad 
turime svarbių'reikalų kaslink sekan
čių rinkimų. — Valdyba.— Valdyba.

I

Golfo Turnirai. — “Ainateur” fi
nalistai lošia Jackson narke, nane- 
dėlv. lapkričio 3 d.. 12 vai. diena. 
Ateikite nanialyti kovos. “Onen” 
kvalifiKacila prasidės ant rvtojaus 
per dvi dienas. Moterys pradės se- 
redoje. Registruokitės dabar Lie
tuviu Golfo Kliube, 3204 S. Hals
ted St. Tol. Boulevard 6648.

—Komitetas.

VYRŲ

ANGLIŲ PARDAVINĖTOJŲ

Mes norėtumėm susižinoti su 
2 gerais vyrais, kurie nebijo 
dirbti ir kurie jieško vietos. Mes 
suteiksime jiems progą kuri bus 
abai gera ir jų ateičiai. Paty

rimas nereikalingas, mes jumis 
išmokinsime.

ST. CLAIR COAL & 
MATERIAL CO. <

2437 So. Loomis St.
Canal 5534

REIKIA 10 bučerių, jautienos 
mėsos iš kaulų išėmimui. Ge
ra mokestis, nuolatos darbas.

Atsišaukit,,
2029 G^nshaw St.

iŠ užpakalio.

REIKIA—
Vyrų, dešrų prikimšėjų.

Atsišaukite:
LOUIS PFAELZER & SONS 

3927 So. Halsted St.

REIKALINGAS virėjas, vy
ras ai- moteris. Turi būt paty
ręs savo amate.

1947 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI '
PARDAVIMUI trokas 8y2 tono 

Nellson, L. Moon. Visas geras, ar
ba priimsiu partnerį į muving ir ex- 
press biznį, nemokantį to darbo išmo
kinsiu, nes man vienam yra sunku 
dirpti. Pasiskubinkit, gausit bargeną 

4109 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 0002

--- -----------------------1----------------------------------------------------
PARSIDUODA išvežiojimo biznis 

tarp lietuvių, visokių sūrių, rukščios 
Smetonos, rūkytos žuvies. Biznis ge
ras, galima padaryti puikų gyvenimą.

I. KHRLICH,
2425 Fillmore St., 

Westem Avė. near Taplor St.
Klauskit vakarais

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI arba išrendavoji- 

mui 4 flatų namas, štoras ir garai 
džius dėl 2 automobilių. Pigi kaina. 
Atsišaukit tuojau.

4501 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552 
_________ l---------- ,-------------- ------

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
ant vieno loto. Kaina už abudu 
$5,800. Namai geri, elektra, maudy
nės. Rendos neša $52.00 į me
nesį.

Kreipkitės
2922 Emerald Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai geras 
lotas, yra suros, vanduo, gasas ir ce
mentiniai šalygatviai, viskas apmokė
ta, galima statyti namą, gera trans- 
portacijos vieta, rašykit tuojau į 

Naujienas,
1739 So. Halsted St., Box 590

PARDAVIMUI 6 kambarių 
murinę cottage. Yra augštas, 
skiepas, vana, kaina $3,700.

\ Į

Atsišaukite:
2427 W. 21st PI.

DU BIZNIAVI lotai parsiduoda 
pigiai. Vieta 2504-06 S. Kedzie Av. 
3 karų linijos, i 
clear. Kaina $2500 už kiekvienų 
lotų. r-

jArosh
2216 N. California Avė.

Tel. Brunsvvlck 0263

, , apgyevntu gatvė; 
Kaina $2500 už kiekvieną

PARSIDUODA naujas moderniš
kas bizniavas muro namas. Krautu
vė ir 4 pagyvenimai, aržuolo trimin
gai, elektros šviesos, gasas ir gara- 
džius. Puiki apielinke dėl biznio.

5300 So. Talman Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
furnace Šildomas, didelis su grindimis 
augštas, tile vana, miegojimui por- 
čiai, aržuolo trimingai, cem. skiepas, 
2 blokai nuo karų linijos, 2 blokai 
nuo lietuvių mokyklos, kaina $9500.

Tel. Lafayette 2761

< —11 " 1 !■ 1 " ! ........ *
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNO
. COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Managar

r--. - y--~ :
VYRAI, .mokykitės barberystės. 

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)
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Praktiškos Automobilių
.', < Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . '■ 
JFEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madiaon St

500 BEAUTY OPĖRA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite pi aukų* kirpimo, marcel- 
jing, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir> vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY
177 $tate St., Room 306

' State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St., Room 1622
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HUFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegijų į dvyliką 
mėnesių.

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


