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Socialistas Berger 
vėl išrinktas

Dideli darbiečių laimėjimai Angli
jos miestų rinkimuose

Papa susirūpinęs katalikų 
įstaigų likimu Francijoj

Socialistas Berger’is vėl Papa susirūpinęs katali-
išrinktas kongresai!

Senatorius LaFollette gavo Wis- 
consine 100,000 balsu daugiau 
nei Coolidge’as

Anglijos konservatorių ka
binetas sutaisytas

LONDONAS, lapkr. 6. - 
Naujasis Anglijos konservato
rių premjeras Stanley Bakhvin, 
jau sustatė . savo . ministerių 
kabinetų/ Portfeliai paskirstomi 
šiaip:

Finansų ministeris, \Vinston 
Spencer Churchill.

Sekretorius Indijai, Kari of 
Birkenhead.

Kolonijų, Įeit.-pulk. Ainery.
Užsienio, Austen Chnmber- 

lain.
Sveikatos, Nevi Be Chamher- 

lain.
Darbo, Arthur Sleel-Mail- 

land.
Prekybos, Philip • ll.lovd- 

Greame.
Švietimo, Lord Eustace Pcr- 

cy.
Sekretorius Škotijai, John 

Gilmour.

“Tobula moteris” “Bolševikij” puolimai len
kę “kresnos” nesiliauja

Ostroge sudeginta dideli prekių 
sandėliai ir užmušta sargas ir 
policininkas.

Tarptautinė opiumo kon
ferencija

Kinų delegatas smerkia Euro
pos valstybių politiką dėl 
opiumo Kinuose.

kų įstaigomis Francijoj
Nuncius teiriaujas premjero 

Herrioto- norėdamas jo nusi
statymą patyrti.

VARŠUVA, Lenkija* lapkr. 6. 
— Tariamų bolševikų puolimai 
ant Lenkijos rytų pasienio mies
telių nesiliauja. Eina dėl to sti
pri agitacija, kad butų paskirtas 
vidaus reikalų ministeris, turįs 
stiprią ranką, kurs sugebėtų to
kiai padėčiai galą padaryti.

Buvęs premjeras Vitos parei
škė seime, kad imant aplamai 
kasdien esti po du tokiu puolimu 
ir plėšimu rytų pasieniuose.

Pastaruoju laiku “banditai” 
buvo užpuolę Ostrogą, kame jie 
sudegino didelius sandelių trio
besius, vartojamus sukrauti pre
kėms prekybai su sovietų. Ru
sais. Sandėlių sargas ir vienas 
policininkas buvo užmušti.

MIlAVAjUKEE; Wis„ lapkr. 6.
Galutinu neoficialiu balsų su- 

skaitymu progresyvių kandida
tas LaFollette Wisconsino valsti
joj gavo apie 100,000 balsų dau
giau nei Coolidge’as.

\Visconsino atstovai kongrese 
visi išrinkti tie patys. Vienin
telis kongrese socialistų atstovas 
Victoras L. Berger taipjau iš- 
rinktas.

Dideli darbiečių laimėji
mai miestų rinkimuos

70 didžiulių miestų Anglijo 
Darbo partija nuveikė konser
vatorius ir visai sumušė libe
ralus.

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
6. — Papos nuncius Paryžiuj, 
monsinjoras Beneventura Cer- 
retti, buvo atsilankęs pas prem
jerą Herriotą pasikalbėti dėl re
liginių ordenų padėties Franci- 
joj- ,

Girdėt, kad papos nuncius no
rįs iškvosti premjerą, kaip jis 
žada elgtis su katalikų bažnyčios 
jstaigoms, --- ar jis laikysis ra
dikalų politikos vyti jas laukan, 
ar užtars parlamente ir leis ka
talikų kongregacijoms pasilikti 
Francijoj.

Generalis prokuroras, Deng
ias M. Hogg.

Tarybos pirmininkas ir lor
du rumu vadas. Markizas Cur- 
zcn.

Imperijos sekretorius (Privy 
seal), Markizas Salisbury.

Lordas kanclerius, Viscount 
Cave.

Vidaus sekretorius, \Villiam 
Joynson-Hicks.

Agrikultūros, Edvvard Wood.
Pirmas admiraltijos lordas, 

VVilliam Clive Bridgeman.
Karo, Laming AVarthington- 

Evans.
A v ij»<-i jos, Samiu'l Horn<?.
Patsai Stanley Bakjvvin bus 

ne tik ministeris .pirmininkas, 
bet taipjau pirmas, iždinės lor
das ir atstovų buto lyderis.

P-lė Mario n Knight, 
la kaipo tobula moteris, 
pozuoti kaipo gyva 

-mųjų paveikslu veikale,

buvus dailininko modelis, tapo pripažin- 
Iš daugiau kaip šimto kontestančių 

štai uja vie.iame Metro-Goldwyn kruta- 
kontesti laimėjo p-lė Knight.

TRYS MOTERYS UŽMUŠTOS 
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS 

AUTOMOBILĮ.

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr; 
6.— Tarptautinėj opiumo kon
ferencijoj Kinų delegatas Sao- 
Ke Sze — jis yra Kinų minis
teris Jungtinėms Valstijoms — 
aštriai kritikavo Europos di
džiulių valstybių politiką dėl 
opiumo. Jų kolonijose tolimuo
se rytuose opiumas rūkyti esąs 
plačiausiai vartojamas, ir iš 
Čia platinamas tarp kiniečių. 
I)( legatas Sze pareiškė, kad 
Portugalijos kolonija Makao 
geriausiai ir tarpstanti lik 
opiumu ir azartu.

Portugalų atstovas teisinos, 
kad jei Makao kolonija gau
nanti nemažo pelno iš opiumo, 
tai tie pinigai esą suvartoja
mi Kinų gyventojams kultūrin
ti.. .

Vokietija nori atgaut sa
vo kolonijas

Prašo tautų sąjungos manda
tų komisiją sušaukti koloni
jų konferenciją

Pilietinis karas Kinuose
Sun Jat-Sen iškeliaująs į Peki

ną šiaurės vadų konferenci- 
jon

LONDONAS, lapkr. 5. —Apie 
70 didžiųjų Anglijos miestų, be 
Londono, užvakar įvyko munici- 
paliai rinkimai, žmonės dideliu 
susidomėjimu sekė tuos rinki
mus, norėdami pamatyti, ar jie 
eis tuo pačiu keliu, kaip kad įvy- 
ktįsieji spalio 29 dieną parla
mento rinkimai.

Rezultatai tečiaus pasirodė vi
sai kitokį. Visuos septynios de
šimtyse didžiulių Anglijos mies
tų rinkimuose darbininkai pasi
rodė daugiausiai laimėję, dau
giausia savo kandidatų išrinkę-

Konservatoriai šiaip taip at
laikė savo senąsias vietas, bei 
liberalai daugely vietų visai pra
kišo.

Konservatoriai laimėjo 50 nau
jų vietų- bet užtat prarado 42 se
nas, taigi viso jie laimėjo tik 8 
vietas.

Liberalai gavo 8 naujas vietas, 
o prakišo 42 senas; vadinas, žu
dė 34 vietas.

Darbo partija laimėjo 51 nau
ją vietą/neteko 31 senos, taigi 
jie laimėjo viso 20 vietų.

Del šitų naujų darbiečių lai
mėjimų laikraščiai vėl ėmė daug 
rašyt savo redakciniuose straip
sniuose. Jie įspėja konservato
rius parlamente, kad jie perdaug 
neprisigaudinėtų savęs savo lai-

Maištas Brazilijoj plečiasi
Rio Grande do Sul trys garni

zonai prisidėję prie maišti
ninkų. žmonės bėga į Uru- 
guają

Padėtis Jugoslavijoj
Trifkovič pakviestas sudaryti 

naują kabinetą. — Neramu
mai Kroatuose.

mėjimais: konservatoriai neturi 
užmiršti, kad darbininkai “dar 
gyvi.” į

SENATORIUS LODGE
SUNKIAI SERGA

CAMBRI'DGE, Mass., lapkr. 
6. - Senatorius Henry Cabot 
Ixxlge, kuriam nesenai buvo 
daryta operacija, randas kri- 
t ingo j padėty. Nuo vakar die
nos jis guli be sąmonės. Lodge 
vra 74 metų senumo.

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
lapkr. 6. Pranešimai iš Bra
zilijos pasienio skelbia, kad 
kilus Rio Grande do Sul pro
vincijoj revoliucija ima vis 
smarkiau įsisiūbuoti. Prie re- 
voliucininkų prisidėję maištą 
pakelę Bage, Lavraso ir Sao 
Francisco de Assis garnizonai. 
Daugybė pabėgėlių perėję sie
ną iš Brazilijos į l’ruguają.

Maištininkai puola miestus
BUENOS AIBES, Argentina, 

lapkr. 6. Laikraščių kores
pondentai praneša iš Brazilijos 
jasienio, kad Rio Grande do 
Sul provincijoj revoliucininkai 
pradėję smarkų puolimą Itaqui 
miesto. Bandymas paimti Aleg- 
rete miesto nepavykęs, maišti
ninkai buvo atmušti su d i dė
tais nuostoliais. J l’ruguajaną 

parėjo traukinys pargabenda
mas septyniasdešimt užmuštų 
ir sužeistų.

VIENA, Austrija, lapkr. 6. 
Jugoslavijos karalius Aleksan
dras pakvietė Marką Trifkovi- 
čą sutaisyti naują ministerių 
<abinetą iš radikalių naciona
listų ir demokratų. Trifkovič 
vra nusenusiu nacionalistu va
do Pašičo šalininkas.

Per tris savaites Jugoslavija 
buvo be valdžios, nes sunku 
buvo sukombinuoti minitseriją, 
kuri sugebėtų ristis su valsty
bės problemomis, ypač nura
minti kroatus, khrių vadas, 
Stefan’as Radič’as, atvirai rei
kalauja karaliaus rezignacijos. 
Zagrebe, vyriausiame Kroati
jos mieste, buvo kilę smarkių 
riaušių tarp nacionalistų, kroa
tų valstiečių ir komunistų. De
monstracijoj, kurią buvo su
ruošę komunistai, dvylika po
licininkų buvo sužeista.

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr. 
<>. Žetievon atvykęs Vokie
tijos valdžios neofiiealis atsto- 

vas, Lud*wig Schok, kreipėsi 
į nuolatinę tautu sų jungos 
mandatų komisiją prašydamas, 
kad ji pasirūpintų sušaukimu 
kolonijų konferencijos, kuri 
apsvarstytų klausimą grąžinti 
Vokietijai kai kurias pirmykš- 
čias jos kolonijas.

Mandatų komisija jam atsa
kė, kad ji neturinti galios mai
šytis į tą klausimą, nei teisės 
išpildyti jo prašymą dėl sušau
kimo k°l<)nijų konferencijos.

Uga “Indijonų vasara,” lie
tuviškai tariant “bobų vasara”, 
pasibaigė, sako oficialis oro 
pranašas. Pasibaigė su ketvir
tadieniu. Šiandie oras bus stip
riai atvėsęs, šaltas, dagi darga
nos lydimas. Oficialis šiai.die
nai pranašavimas toks:

Chicago ir apielinkė. — Ne
vienoda; galima laukti lietaus; 
daug šalčiau; šiaurės -vėjas.

šiandie saulė tęka 6:28, lei
džiasi 4:39 vai.

KANTONAS, Kinai, lapkr. 5.
Pranešama, kad Pietų Ki

nų vadas Dr. Sun Jat-Sen iš- 
vyks i -•!< i nsj l«.pl<riči<> 7 
na šiaurinių provincijų vadi) 
konferencijom įkur bus bando
ma !Misitwrti valstybės klausi
mais.
Mandžiurijos kariuomenė atvy

ko į Tientsina; 5000 rusų tar
nauja čangui. į

TIENTSIN, Kinai, lapkr. 6. — 
Mandžurijos vado čang Tso-li-l 
no kariuomenė, nuveikusi Peki
no valdžios armiją- praeitą, naktį 
atvyko iš šanhaikuano į Tient- 
siną. Pasak oficierų, toj Man- 
džunjog kariuomenėj esą 5000 
rusų ir 400 japbniečių.

Atvykusią Mąndžurijos ka
riuomenę Tientsino geležinkelio 
stoty pasitiko generolo Feng-Ju- 
Hsiango kareivių sargyba, kas 
parodo, .kad Feng Ju-Hsiango 
santykiai su Mandžiurijos Čan- 
gu visai draugingi, ir pastarasis 
veikiausia aktingai dalyvaus or
ganizavime- Pekino valdžios, ku
rią dabar kontroliuoja Feng’as.

NORTHVILLE- Mich., lapkr. 
5. — Greitasis Pere Marųuette 
traukinys sudaužė skerskely au
tomobilį. Trys automobiliu va
žiavusios moterys užmuštos.

MEKSIKA UŽDARO SAVO 
KONSULATUS KANADOJ

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
6. — Šiandie išleistu Įsakymu vi
si AleKsikos konsulatai Kanado
je bus nuo lapkričio 20 dienos 
uždaryti.

AMERIKIETIS STUDENTAS 
NUSIŽUDĖ

PARYŽIUS, lapkr. 6. — Lati- 
nų kvartale nusižudė dailės stu
dentas Wm. Schorr, 23 metų am
žiaus, amerikietis. Atvykęs Į 
Paryžių jis, sako, įpratęs varto
ti opiumą.

BRADFORD, Pa., lapkr. 6.
Sudegė čia didelis garažas 

su apie 200 automobilių. Nuo
stoliai siekia apie 250,000 do
lerių.

MAKSIM GORKY SVEIKSTA

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 6 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
leriij bankų buvo skaitoma Amerikos

DU VAIKUČIU ŽUVO ŽEMEI
UŽGRIUVUS

DIDELIS GAISRAS 
PITTSBURGE

Sudegė milžiniškas javų eleva-

ŠARLOTTENBURGAS, Vo
kietija, lapkr. 6. — Garsus rusų 
rašytojas Maksim Gorky, gyve
nąs dabar Sorrente, Italijoj, 
laišku savo draugams praneša, 
kad jo sveikata jau gerokai pa
sitaisius ir greitu laiku jis tikj-

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.54
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos, 100 kronų ............... $17.43
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų ...... ..... $5.24
Norvegijos, 100 kromj ....... $14.45
Olandijos, 100 markių ........... $39.78
Suomijos, 100 markių ............ $2.52 
Švedijos, 100 kronų .........   $26.75
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

BAGALUSA, La., lapkr. 4. 
Du vaikai, 11 ir 7 mietų, ke
lio pylimo kriaušy iškasė, be- 
žaizdami, urvą. Jiemdviem be
dirbant, žemė išviršaus nu
griuvo ir abudu vaikučiu gy
vus palaidojo. Tik kelioms va
landoms praslinkus /jie buvo , 
atkasti negyvi.

DOVANOJO BAUSMĘ DEVY
NIEMS KALINIAMS

SPRINGFIELD, Ilk, lapkr. 
5.— Gubernatorius Small do
vanojo bausmę devyniems kali-

“JUODASAI MARAS“
MAŽĖJA

LOS ANGELES, Calif., lap
kričio 6. ' Sveikatos vyriau
sybė sako, kad kova su “juo
duoju maru” — ypatinga plau
čių uždegimo epidemija — bu
vus sėkminga ir kad epidemija 
imanti silpnėti. Per palsara- 
sias dvi dieni miręs tik vie-

KLERIKALAI KARTAIS PA
TYS SAVĘS GfiDIJAS

KAUNAS, [ž].’ —?- Seimo po
sėdy spalio 7 d., kuomet darbo 
federacijos atstovas p. Jočys pa
vadino žydų atstovus “speku
liantų atstovas,” prisaikintas 
darbo federacijos Seimo atsto
vas priėjo prie koresponden
tų stalo ir prašė apie tai neskel
bti laikrašty, sakydamas, kad 
kiekvienas Įsikarščiavęs nenoro
mis ką nors blogo gali išsitarti. 
Gerai dar, kad “pačiam gėda” 
darosi.

torius ir kiti triobesiai; 500,- 
000 dol. nuostolių

PITTSBUiRGH, Pa., lapkr. 
4.— Gaisras šį rytą sunaikino 
didelį javų elevatorių ir 
DĮutight Hamdino kompanijos 
triobesius. Tūkstančiai tonų 
javų sudegė. Liepsnos sunai
kino taipjau keliolika prekių 
vagonų šalutiniuose AUeghe> 
ny Valley geležinkelio bėgiuo
se ties javų elevatorium. Gais
ro padaryti nuostoliai siekią 
apie 500,000 dolerių.

sis visai pasveikti.

ŽYDŲ “BUNDAS” SMERKIA 
KOMUNISTUS

VARŠUVA, lapkr. 6. — Žy
dų socialistų organizacija 
“>Bund” išleido atsišaukimą dėl 
bjaurios komunistų taktikos, 
kurią jie vartoja prieš Bundą. 
Savo proklamacijoj Bundas 
ragina žydų darbininkus šalin
tis komunistų, neturėti su jaįs 
jokių santykių, kol' jie nepakeis 
savo taktikos.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ................. :....................... $5.50
100 litų ..........  10.50
200 litų ...................................... 20.75
300 litų .....................  31.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litų ...................................... 51.50
600 litų .......................   61.75
700 litų ........................   72.00
800 litų .........................................  82.25
900 litų ...............   92.50

1000 liti) ...........................   102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Gorint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

niams,r pasmerktiems dėl daly
vavimo rasinėse riaušėse East 
St. Louise septyni metai atgal. 
Septyni paleidžiamųjų yra neg
rai ir du baltieji.

DIDELIS GAISRAS

WHiEELING, W. V., lapkr. 
6.-— Gaisras sunaikino du di
deliu trioibesiu, Davis, Burk- 
ham & Tyfler Piano įstaigą ir( 
Bronvne firmos įstaigą. Nuo-, 
stoliai siekia 750,000 dolerių. J

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

• «

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

•Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie- 

y nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50. CENTŲ
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto 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
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Kas Dedas Lietuvoj '..oniK)
ROVESiKY palefttvirta motinai atmintį.

Jtl pienha šankiai $hsWfcto, ajb*

KALNO VALSTYBINĖ
ROS” GIMNAZIJA

Kaunas.
spalių, 4 vai. po pietų Valstybi
nės “Aušros” Gimnazijos salėje 
įvyko tos gimnazijos mokinių 
tėvų ir globėjų visuotinas susi
rinkimas. Susirinkime dalyvavo 
virš 80 tėvų bei globėjų — su
sirinkimą vedė baronas šilin
gas.

Atidarius susirinkimą visų- 
pirma gimnazijos direktorius p. 
M. Biržiška padarė platų prane
šimą apie gimnazijos vispusišką 
stovį. Iš p. direktoriaus prane
šimo pasirodo, kad dabar gimna
zijoje mokinasi 700 mokinių 
(praėjusiais mokslo metais mo
kinių tebuvę 650). Pasak p. Bir
žiškos mokslo norinčiųjų s....
čius kaskart žymiai didėja, bet. 
dėl stokos gimnazijoje vietos J 
nėra galimybės 
mokytis sutalpinti, 
prisiėję atsakyti

Sekmadieny 12

ant vakacijų ne pabaigoje birže* 
lio, kaip iki šiol buvo praktikuo
jama, bet pradžioje birželio, kad 
butų ruošiamos mokinių ekskur
sijos mokslo metu, pagerinti mo
kiniams mediciną teikinsųįs i£? i

— Lietuvos darbininkas

NAUJAS STIKLO 
FABRIKAS

Kaunas 16 spaliy. — šančiuo- 
Kauno priemiestyje žydas 

pil. Tubinas prieš 5 savaites ati
darė stiklo fabriką. Naujai ati
darytame fabrike 4-riomk maši
noms dirba įvairių rųšių bute
lius — daugiausia valstybiniam 

1 degtinės monopoliui. Darbinin- 
škai-'^1^ nauJanie fabrike dirba apie 

• ! 150 žmonių.
Gi susibankrutijusis ir susto- 

visus norinčius jusis Petrašunuose (5 kilomet- 
šį rudenį rai nuo Kauno) praėjusią žie- 

daugiau kaip mą Pirmasis Stiklo Fabrikas 
100 vaikų išlaikiusių kvotimus' Lietuvoje vis dar tebestovi i f įjo 
stoti i gimnaziją, 
šimtui 'vaikų prašę priimti į 
“Aušros” gimnaziją iš Kauno 
lenkų gimnazijos, bet gi ne- , 
sant vietos tebuvę priimta vos /

se

Be to,' virš šiai dienai. <■ ■
— Lietuvos darbininkas.

jus žinote, kąd; ; ;
. . „ Lietuvoj Klaipėdos apieltnkė pir-

keli vaikai. Tėvai, kurie prasy- ko 1.000 karvių iš Belgijos, Uiipgi
Lin’-u uimn-niins I -id ii/ kiaulių ir avių. Ar jus žinote, kad sis ib ler.Aų gimnazijos, kart jų sk,)nisv 1<M)% Mrvno Turkiško t»- 

vaikus priimtų į lietuvišką “Auš-' bako lielnuiruose privers jumis 
rtm” irinmaziia motvvavesis ivai-l ^'Pnisti skirtumą tarpe garins gimnaziją motyvavęsis jvai i (lžiy cigarelų ir paprastų cigare- 
riais motyvais — vieni iš jų iš tų. Kaip kiti jus džiaugsitės per- 
lenkų gimnazijos norėję pervest ■ inainę 1 Turk škus. 
savo vaikus i lietuvių gimnazi-( 
ją dėlto, kacf toje gimnazijoje už 
mokslą reikį^'mokėti bent ke
lius šimtus iitųyfelįetuvių gim
nazijoje tik 50 litų už ištisius 
metus (sulig naujų taisyklių nuo Į 
naujų 1925 metų ir lietuvių val
stybinėje “Aušros” gimnazijoje 
už mokslą vienam vaikui jau rei
kės mokėti 100 litų).

Lietuvių valstybinės “Auš
ros” gimnazijos stovis sanitari
niu bei higienos žvilgsniu yra 
nekoks — mokiniai klasėse su- 
sikimšę vienoj klasėje po 40— 
60 žmonių. Be to, gimnazijoje 
mokslas tęsiasi nuo 7 v. 30 m. 
ryto ligi 10 vai. vakaro. Per tai 
kad tuose pačiuose gimnazijos 
rūmuose be savųjų mokinių mo
kinasi dar Komercijos ir Vidu
rinės Keturklasės Mokyklos mo
kiniai. Viso “Aušros” gimnazi
jos ritmuose per dieną mokina
si ligi 1,400 mokinių.

Po p. Biržiškos pranešimo bu
vo perrinktas Tėvų Komitetas 
susidedąs iš 16 žmonių ir po 
tam susirinkusieji iškėlė visą ei
lę sumanymų bei pageidavimų 
mokslo ir pačios mokyklos rei
kaluose. Tarp iškeltų sumanymų 
labiaus yra pažymėtini sekan
tieji: p. šalčius iškėlė pageida
vimą, kad “Aušros” gimnazija, 
kuri dabar randasi pačiam mie
sto centre kame dėl įvairaus ke
liamo triukšmo gatvėse laike 
pamokų gimnazijoj mokytojai 
stačiai negali susikalbėt su mo
kiniais butų iškelta kur nors į 
priemiestį. P. J. Damijonaitis 
reikalavo sumažinti gimnazijoje 
lotynų kalbos pamokas, nes toji 
kalba esanti ne svarbi. Kiti dar 
reiškė pageidavimus, kad pava
sario metu mokinius paleistų

Tautiška Draugystė 
Lietuvos Dukterų 

Rengia

IŠKILMINGI CANFERl

BALIU!
MILDOS SVET.,

3112 So. Halsted St.

Suimtoj, Lapkričio 8, 1924
Pradžia 7 vai. vak.

Bus vienas iš gražiausių vakarų. 
lOviečia visus

KOMITETAS.

t>BL APRŪPINIMO 
MOTINU IR JŲ 

1KŪPIK1Ų SVEIKATOS.

•Oimu yr* Nalykm gyvee 

■vartas Mmyaal ir laitai 

ir mm jatataiM, kai tai

mcriHmU.''
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kūdikio gimimą* palaiminaKuomet kūdikio gimimas palaimina 
motiną, ii turi suprasti, kad jis gi
mė su tėuir fcauti' feriauiibį priežiū
rą ir maistą. Nors mokslas per me
tų metus bandė surasti dirbtiną mai
stą, kuris prilygtų motinos pienui, bet 
jam dar nepavyko. Todėl jūsų kūdi
ki* turi teibąi tikėtis krątųi

Pienas krūtyse pasirodo tik trečio
jo dienoje po gimdymo. Žindymo pirm 
to laiko akstiną krūtis. Reikia kad 
praeitų bent šešios valaindos po pir
mo žindymo, kad motina Atsigautų/ 
Kūdikį reikia žiAdyti tik Keturis sy
kius per pirmas 24 valandas. Bet rei
kia duoti jau abi kruti šį sykj. Žin
dymo tarpais reikią duoti kūdikiui du 
ar tris šaukštus vandens, kŪTik pir-' 
ma reikia išvirinti ir atšaldyti. Yra 
saugiau išvieno vartojimo.

Pienui pasirodžius, jlapra/thi tre
čioje dienoje, kūdikis turėtų gauti še- 
šius žimiymus per ?24 valandas, kaš 
tris valandas per dieną, ir vieną sy
ki nakty.

Jei relkiU, išbudink kūdikį,’ neS taš 
■netik pratina jį prie ‘reguliarlškumof 
bet 'ir ' motinai pavelija geriau laiką* 
virinti ir atvėsinti vandenį pirm kiek- 
sutvarkyti darbui ir pailsini.

Penint reikia vartoti vieną krūtį 
sykiui. Ją reikia kad gerai iščiulptų, 
tada pieno bus užtektinai. Žindyti 
reikia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas, gerai 
yra padaryti, kad penėjimas pripultų

nustato kvekis dai$to, kWAūdi- 
kis atlieka žaisdamas. ; >■

Per pirmus dienų kūdikis 
turi gauti apie dvi uncijas pieno 
kiekvieną sykį. Pasveriant jj tuoj 
piun ir po Mndymo galima patirti, 
kiek jis .suvalgė. Jei kūdikis negau
na užtektinai, tai gali būti reikės pri
dėti pjeno 'kitur iš bonkutės. Čia 
reikia atsargiai elgtis, kad šitas pie
nas rbutų griežtai šviežias, saldus ir 
grynas. Jei kįla abejonių, geriau var
toti patikėtiną kondensuotą pieną.

Kudikj turi laikyti sveiką ir stip- 
tų.vO tas didžiumoje priklauso nuo 
maiste, kur; duodi. Reikia jį kasdien 
mazgoti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali jo žįsti, bandyk Borden’s Eagle 
Pieną-'— padarytą iš riebaus karvių 
nleųo ir cukraus — ypatingai kudi- 
Kian^. Gydytojai iš visur j j reko
menduoja dėl jo kokybės ir vienodu
mo. Per keletą gentkarčių Amerikie
tės motinos išauKlėio savo kūdikius 
su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą da- 
V6 dėlto, kad Eigle Pieną rekomenda
vo draugai ir dėlto, kad rado jį už
ganėdinančiu.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tė alydŽiai ir pasidėk ateičiau

■TUOMET motina Įturi laimes sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

bu jgimta teise gauti geriausią globą ir geriau- 
sį galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, jeikalingą ju pil ’ 
nanį yystymuisi/ /

MiiM * i

Phone Boulevard 9641
A . K AIRIS . 

Murinimo ir budevojimo generalis* 
KONTRAKTORIUS 
8352 Sb, Halsted St., 

, ,, Namąi 3^56 Lowe Avė.

Complete inltself
Išgalanda ražor fele- 

1 želę be ifieinhno jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
tai. Visas setas —* 

. razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

VMetdutoStrop Razor

; ‘ ? Kadangi z
1 Eagle Pienas

jgyai ir greitai suvirš- 
Jkinapiąs ir patiekia 

Jkfldikiui maistingą 
7 yeną, kuris nenuvar- 

•> r Įgins jo švelnaus pkįli 
iyio h £arny.

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimų.

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmų ir dovanas savo .giminėms. 
Kreipkitės j Naujienas ir busit 'aprūpinti visais rei
kalais.

NAUJIENOS
1739 SOUTH MAUSTEI) STREET CHICAGO, ILL.

. i* *i
Al..* -

NOKi.N.AMi;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITftS į 
Pas mus. tas jums bus*

ANT NAUDOS. J 
i. L FflBIONRS CG.

809 W. 351h St„ Chieago 
Tel, Bo levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam gtnigaa U 
♦ Parduodam Laivakortes. •

K. GŲGIS
ADVOKATAS

f f

Tome motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea- 
gle Pieną per virš 65 
metų, kaipo vienatinį 
saugų ir išbandytą pa 
yaduotoją « mot i n o s 
pieno.

Jūsų kūdikis. 
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kąs 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais
tingu penu,

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedalios ryta: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir ¥ar<U 6894
Paned&io vakare:

4601 So. Marahfield Ava
Bylos viduose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai jojimai. — Pas- I 
kola piąigų -1 4r< morgičiams. |

S. a4JUL uj , : 2  L -7^

J. P. WMTCHES

Jeigu
jus norit gauti Sykai 
nurodomus Iusų kai* 
taje,*3iį>MtinU k« 
«iikj su ' Eagle Brand 
Pienu ir* padaryti jį 
ftvirtu ir sveiku, išpil- 
dykit sekantį kuponą 
6r p ri siųski  t mums.

KUPONAS’ 
PažymSkit, katrą Norit

Penėjimo [ Kūdikių v Kūdikią
Instrukcijos į Valgiai Knyga
VARDAS ___________________________ «
ADRESAS _________________ ~ (Lithuanian t

THE .
BORPBN 

GOMtANV
BUILDING 
NBW YORK

Nauji Tru-Fit Akiniai

1924

cento

State
ir . numeri*' ... -

............. R F P?

MSSnjHMIE PINIGŲ
ĄS nepni'tnsiAJ nei vie

no cento kol Juh nebuBltc 
iižgąntiilntąs. Aš Kūren
tuoju tikra priUikytną ar 
ba nėrokuoniu jutim nieko.

AA r>ertikrinau daugiau 
kain 200.000 vyru ir mo-

Pulkys Shell 
reniai pagra
žina veidu
Nesiųskite nei hš uisrokiii jums
ATSIŲSKITE KŪPRINA SSANDil}^ Į 
Ritjiolz = Hpectacle Co», Deptl K.L. 204 • 
1482.<G6S W. Madison 8t., ithieago, III

Atsiųskite mun pora altinių dėl 1 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. |
Jei man jie patlka a& pžntokėsiu 
$3.98. Jei ne, zaS augrąžiitiiti juos . 
ir už. tai nieko nereikės mokėti.
Vardas ..............   Amžius.......^ |
PąltoL/l 
Gatvė
Box No

Namų Tai.: Hyde Park 88M

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG, 

77 W. Washingtoo St.
Cor. Washington * Clark

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room |3U 
Tol. Central 6890

Vak. 3228 S. Halsted SL, Chieago 
Tol. Yordn 4681

AJE. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Wąsbington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utarhlnko v»kv i < 
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036 
/,i;.i.iju imi l. ;.i u ic.i 
o-8 V. V. Suptftoj
8236 S. Malsled St. I.IVmL *>787

teru. k*d rnulio did*|i “True Viaion” akini*!, bu 
graliais sliel! rėmais, yra puikinusi ir stipriausi 
akiniai kokius gftlinia gauti. Jie apsaugo* ju*u 
akis, prafiatlns akių nuovargi ir galvos skaune.ll- 
jnij- A6 tik reikalauju atsiųsti savo vardų, adre
są ii* amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus gulėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba t^rtk dienos Šviesoje *r 
prie liąrtipos.
V Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jųa busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yr* lygus 
akiniams kur kitur mokama 115, ateiųskite tik 
$8/98, arba sugrąžinkite juos ir už tąi uereikjte 
mokėti.- Pabandykite juos DABAR r- Jie bIUN* 
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir manu ižkaėčiais. Atsiųskite kupo- 
portą tuojau. Nesiųskite pinigų!
'i Valkus gold * filled antausiai nesužela lablauBla’. 

ud>iWų " k

MWK) OFISAS:
127 Jv; Dearborn Street,
u/* 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 egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.
.................... 7 m ............ —J

A. A. Olis j 
ADVOKATAS

11 8. La Šalie St„ Room 2081
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

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

6-8 v. v. apart Panedilio ir 
Pštnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St 
Telephono Canal 2652

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v* 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ved* byla* Tfouoaa Tttamuo**, Ikeart 
nuoj* Abatrąktua, Padaro pirkim* fr 
pardavimo Dokumentu* ir įgaliojimą*.

7 South Dearborn Street 
Telefen** Kaadolpb >!•!

Vakarais: 2151 West 22 Street
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Racine, Wis.

vus tame darbe. Gavę plačias 
informacijas ir patarimus imsis 
gyvenimai! vykinti nuosprendį. 
Mus progresyvių lietuvių visų 
yra noras, statyti svetainę. L. 
B. ir S. Dr-stė buvo vienam su
sirinkime pakėlus, klausimą,

T. M. D. VVinconsino Valstijos 
apskričio parengimas išėjo 
pasekmingai.
zoliucija reikale Vilniaus. — 
Nutarta statyti nuosavią sve
tainę.

parengimas
Išnešta re-

Spalių 26 d.. 3 vai. po pietų, 
Turner Hali įvyko T. M. D. 
VVisconsino Valstijos Apskričio 
bendrai visų kuopų ruoštas pa
rengimas, duodamas rengėjams 
geras pasekmes. Pirm pradė- 
siant pildyti programą, tvark- 
vedis pranešė- kad tu rys paga
nu n tą rezoliuciją reikale atva
davimo rr|us Lietuvos sostinės 
Vilniaus; perstatyta p-tę IM. 
Petkiutę ją perskaityti, po per
skaitymo visa publika vienbal
siai priėmė. Kopijos priimtos 
rezoliucijos patalpinta vietinia
me anglų dienraštyj “Journal 
News.” Kopija pasiųsta i Wa- 

prezi-

sekaM-

shingtoną dabartiniam 
deniui Calvin Coolidge.

Programas išpildytas 
tis: sulošta vieno veiksmo ko
medija “Gaila Ūsų,” Vaizdas 
“Lietuvos Giriose” ir juokai vie 
no atidengimo “Vedusių Meilė.”

Deklemacijos: “Senas Neve
dęs,” Kaip merginos renkasi vai
kiną, Dainuota šios dainos: 
“Plauk dainelė, plauk,” trio, 
“Rožės” — solo anglų kalboje* 
“Ilgėjimas Tėvynės” duetas, 
“Nemunas,” “Myliu Lietuva 
trio ii* “Rūtų darželyje” solo. 
Prie extra šoko “Arabic” šokį. 
Programas užbaigtas visiems 
drauge giedant Lietuvos himną. 
Užbaigus programą kaip 6 vai.

I.aike šokių leista ant išlaimėji- 
mo “Dr. V. Kudirkos raštai’’ ir 
“Kultūros Istorija.’’ Kudirkos 
raštus laimėjo riešnia 'iš MH1 
waukee p. Stasė Beržienė, “Kul
tūros Istorija” teko vietiniam 
Mykolui Vijūnui- Buvo ir la
kiojanti krasa; dauginusiai at
viručių gavo viešnia iš Kenosha 
p-lė Adolfina Radavičiutė, ja 
teko pirma dovana, rausvai ži
bantys karoliai; antra dovans 
teko taip jau kenoshietei p-le 
Lucijai Balčaitytei — veidrodis 
Trečią dovaną gavo S. Beržienė, 
mihvaukietė — saldainiu dėžu
tę. Iš vyrų laimikis teko sve
čiui p. Kelpšui kenoshiečiui, 
t vii ta tautiška pipke. Svečių 
privaižavo iš visų apilinkinių 
kolonijų; poras automobilių, G. 
Radvilos ir J. Paulausko, atvy
ko iš Chicagos. Rengėjai nesi
tikėdami tiek daug svečių turė
ti, bevaišinant šio to truko, bet 
tuo jausi buvo pristatoma ir nė 
vienas neliko alkanas. Primy
lėt! svečiai linksmi iš tolinus 
atvykę kaip 10 vai. vak. pradė
jo atsisveikinti ir vykti Į 
Viskas gražiai, tvarkiai 
ta 12 vai. nakties.

Dar apie proga ramų,
žais dapildymais šiaip didžiumą 
išpildė Mihvaukee T. M. D. 60 
kuopos Dailės Batelis. Lašiant 
“Gaila Ūsų” gerai atsižymėjo 
kaipo geri gabus lošėjai Anzel
mo Domauskio rolėj — Anta
nas Krotavičia- Emilijos — A. 
Mazurkevičiutė ir Daratos 
Butkienė.

Publikai geriausiai tiko 
“Lietuvos Giriose” ir turiu
sakyti, kad tas liūdnas vaizdas 
didelį įspūdį darė į žiūrėtojus, 
daug primenantis praeities lai
kus gimtiniame krašte —Lietu
ti! voj e.
no liko $130. 
linkėti, kad 
pirmų savo pasirodymu 
gražų programėli suruošė ir ne
mažai pelnė.

Šis T. M. D- apskritis per pen
kis mėnesius savo gyvavimo 
daug nuveikė, sutvėrė dvi nau
jas T. M. D. kuopas, S#. Mil- 
vvaukee ir VVaukegane- o su pir
mu parengimu pelnė apšvietos 
reikalams virš šimtinės. Viską 
galima atlikti, reikia turėti tik 
norą, pasiaukavimą ir vienybę. 
T. M. I). visos kuopos prie Ap
skričio sutartinai darbuojasi, I

namus, 
užbaig-

Su ma-

M.

tai 
pa

Apskričiui grino pel- 
Reikia gėrėtis ir 

naujas apskritis 
tokį

už tai yra kupdžiaugtis.
,Tai)|i .iatįiu (darbininkam^ Ji 

Samalionienei, Grigaliūnienei, gavo pritarimo didžiumos narių, 
Simonienei, žiliui, Matkui* Gri- dabar laukia metinio susirinki- 
galiunytei, Vijūnui, Kaspučiui mo, kuriame, beabejo* nuspręs 
ir kitiems. Su geraširdžiais kad reikia lietuviam^ nuosavios 
žmonėmis galima atlikti kilnus svetainės. Stos drauge j tą dar- 
darbai- bą. Mes svetainę Racino lietu

viai už metų laiko turėsime, a-
Pas

mus yra noras, sutarimas, kad 
turėti savą svetainę, ją ii' pasta- 

kuris sakysite iš 
pinigų statymui 

Jų rasis kiek rei-

tysime. Gal 
kur gausime

------o
I, I). Kliubas laikė susirinki- pie tai ginčytis nereikia, 

mą savo svetainėje spalių 29 d., 
8 vai. vakare. Nutarta ruošti 
lietuvišką “Vodevelįlį lapkričio 
16 d., Turner Hali. Svetainė
paimta ir parengirtios įvyks. Ja- svetainės? 
nie bus visko, svarbiausia- tai kės- mes, norintieji turėti avė
tas, kad publika pirmu syk ma- tainę. sudėsime. Bendrai lietu
tis scenoje pasirodantį L. D. K. Įviai svetaines įgyja ne su su 
stygų orkestrą. Visas progra- krūva pinigų, bet sugyvendami
mas susidės iš 15 numeriu. Po I santaikoje. Kur susitarimas,
programui tęsis šokiai, kaip vienybė esti, ten dideli darbai
paprastai, kari esti. Nutarta atliekami. “Akys baisininkės,

’ Mes kreip- 
dauigausiai,

palaikius, o 
bus. Pa-

doru ę 
sutarimą

Dėkavonės dienoje kepti kala- rankos darbininkės, 
kutus- ir sukvietus Kliubo na- kime 
rių tėvus, motinėles- jaunučius kad 
broliukus ir sesutes jais vaišiu- pinigų, brolyti,
ti, o patys kliubiečiai kiekvienas vyzdžiu, mums gerai žinomi pa
rodys savo gabumus; sutaisysi- žįstam! kaiminai kenoshiečiai. 
me tainį tikrą programėlį- kuria
me visi nariai dalyvaus.

Padaryta didžios- svarbos nu
tarimas — statyti nuosavą sve
tainę. Išrinkta komisija N.
Mockus, M. i<nspa|rrjitis ir ,M.'turėjo, bet komunistai užsispy- 
Petkiutė. Išrinktoji komisija rė sutartiną darbą išardyti, iš- 
visu pirma kreipsis į kitų kolo- ardė susitarimą, visi kiek kuris 
nijų prityrusius veikėjus, žino- pinigų buvo įdėjęs, gavo su pa- 

I

Buvo pradėję ir varė darbą sve
tainės 
tai nes 
siems 
tarpe

statymo. Delko jie sve- 
nepasistatė taip jau vi- 

žinoma — kad sutarimo 
save neturėjo. Pinigų

lukorr(is. Aišku dabar visiems, 
kad pirmu pirmiausiai mes 
stengsimės vienybę palaikyti* 
noras svetainę įgyti keletas me
tų mumyse įsigyvenęs. Sutar
tinai veikiant rasis pinigų, o 
su jais svetainė stosis. Tuo
met tik jausimės atlikę savo už
duoti. Kas ir kaip bus veikia
ma pranešiu vėliaus.

— M. Kasparaitis.

EPIDEMIJA NIKARAGVOJ
MiANAGUA, Nikaragua, lap

kričio 5.— Granadoj ėmė siaus
ti šiltinės ir tymų epidemijos. 
Ligos siaučia ypač tarp vaikų. 
Įregistruota 1,500 susirgimų.

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai 

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

Alpa Malt Edract Co.
• 2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

su

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos. ,

MIS. MICHNIEVICZ- VIOUCIENE'
AKUŠERKA

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

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterima 
ir merginoms, 
krėipkitča o ra
site pag-elbą.

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

' ei. Blvd. 81M
M. Woitkew1ca 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju mota- 
-ims prie gimdy
tu) kiekvienanrjt 
‘Įsitikime. Tei
gia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
oatarimus mote 
rims ir mergi 
toms-dykai.

3113 South 
Halsted St.A ---- »

HERZMAN^I
___ T <5 P TT C T r ct I

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST 1 NATIONAL BANK oi 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th St.
Pitone Boulevard 7589

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

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

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

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

į Dienomis: Carai 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
8410 So. Halsted St.

Vai.) 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Spėriai: Nedėlioms ofisas uždary
tas. i Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai j

C. E. Schiffner, Chairman. Melvin A. Taylor, Prezidentas.

Monroe
Streets,

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Dearborn, 
ir Clark

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westeiu Avė 
Tel . Lafayette 4146

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3820 

Rez. 3359 So. Western Blvd,
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nėdėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St, Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

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

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

DR. SERNER, 0. D, 
Lietuvis Specialistas

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Taip, 
Nėra Juokai!

“Mano Tėvas ir broliai ruko HEL
MARS ir suprantama aš taipgi 
juos rukau, nes ištiesų jei HEL
MARS yra geri jiems, tai jie ir man 
yra taip pat geri!”

HELMAR Turkiški cigaretai susi
deda iš gryno Turkiško Tabako. 
Paprasti cigaretai susideda iš pi
gaus maišyto tabako, štai kodėl 
HELMARS skiriasi nuo visų mai
šyto tabako cigaretų, kurie pekuo- 
jami pundeliais.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir jpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 

tiškų cigaretų pasauly

BOXF.S ofi 
1O op 20

Randasi ant 
žemutinio f I o r o

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Z

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro-, 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu! 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

A. L. OAVIOONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1721 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Isiand. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijog tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

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

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
' 1801 Blue Isiand Avė. 

Phone JRoosevelt 2025

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronii- 

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

▼iriaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Are.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
4
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Dvidęšipits suviršum me
tų atgal’ tokion beviltėn pa
dėtim, kaip dabar kad yra j 
komunistai, buvo piatekųsi 
De Leono Socialist-Labor 
partija. Protingesnieji so
cialistai 1 tuomet atsimetė ?° stra!p^? įrodinėjančius- 
nuo jos ir ėmė organizuot 
Socialistų. Partiją. Pasta
roji jau buvo pasiekusi dau
ginus kaip šimto tūkstančių 
narių ir netoli ulilionp bal
sų ir buvo bevirstanti tikra 
masine darbininkų partija. 
Bet atėjo bolševikų 
kintieji karštakošiai 
draskė jų. ' • '»•«>? •

Patys draškytojai 
šiandie stovi prąsčiaus, ne
gu nabašninko De Leono 
partija. Ką gi jie dabar to
linus darys? Iki ateinančių 
rinkimų jų “partija” vei
kiausia bus sutirpusi.

Prieš rinkimas “Draugas” dė-

apmul-
ir su-

tečiaus

“Suimtas dėl šnipayimo
Lenkijos valdžiai lenkų 

; dienraščio koresponden
tas Kaune, Vlodzimierz 
Galin, teismo pasmerktas 
mirties bausmei, tapo nu
žudytas.”
Kam to žudymo reikėjo? 

Šnipas, kuris tapo suimtas 
nėra pavojingas valstybei. 
Vieno šnipo nugalabinimas 
nesulaikys kitų šnipų nuo 
šnipavimo, o tiktai sustip
rins neapykantą tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos.

Lietuvos valdžia, kuri gi
riasi savo “krikščionišku
mu”, turėtų būt humanin- 
gesnė — tuo labiau^, kad 
aktualiu karo tarpe Lietu
vos ir Lenkijos nėra.

Socialistų Partija, nors la
bai susilpninta, vis dėlto 
šiuose rinkimuose pasiekė 
šio-to: ji susiartino su stam- 
biomsioms darbininkų or
ganizacijoms. Dabar atsi
rado pamatas darbuotis to- 
liaus už pastovų tų darbi
ninkų suvienymą politikos 
srityje.

Keturi milionai balsų, ku
rie tapo paduoti už progre
sistų kandidatus, nėra labai 
didelė ‘ jėga,; ‘ palyginant su 
S0 milionų1 visų balsuotojų, 
dalyvavusių antradienio rin
kimuose. Bet kai dėl pra
džios, tai nemaža skaitlinė. 
Nė vena darbo žmonių par
tija pasaulyje nėra gimusi, 
turėdama tokį skaičių prita
rėjų.

kad iš La FoUette’o pusės Ame
rikai grasinąs pavojus, nes tas 
progresistų kapdlidatas norįs 
“panaikinti” Afukščiausįjį Teis
mą. Tai buvo agitacija už Cool
idge’ą.

Bet po rinkim/ų Chicagos ka
talikų laikraštis pripažįsta vis
gi, kad republikonų kandidato 
laimėjimas yra pinigų maišo 
laimėjimas. Jisai- sako:

“La Follettė’as. surinko vos 
menkas surnatf kampanijos iš
laidoms- , Davis’o šalininkai 
ir-gi nedaug geriau pasirodė. 
Tuomtarpu Coolidge’o drau
gai stambesnieji kapitalistai- 
trumpu laiku paklojo dajig 
milionų dolerių. Turėdami 
pinigų ir galingesnę spaudą 
respublikonai nesunkiai lai
mėjo rinkimus. Dar kartą 
gavome įsitikinti, kad visuo
menės nuomonei nustatyti 
svarbiausia turėti pinigų pro
pagandai ir balsams skaity-1 
ti; pastačius prie urnų ‘savo 
žmones’ galima* visuomet5 rin
kimu^ laimėti. Juk damtoli tie 
laikąi, kada demokratija pasi- 
liųpsuds iš' dolerio ; globos. ‘ Ir 
dar negreit žmonės '* išnibks 
savo galvomis protaut.au ypač 
ten- kame finansinė atmosfe
ra ir trukšmas užtroškina in
telekto pajėgas.”
Tai yra tiesa. Bet prieš tą pi

nigų galybę reikia kovoti, o ne 
remti ją!

. •„..m \ t

1 įstatymus, apsaugojaričiųs dar- 
nininkuSi O bolševikiški t komu- 
pistai sų Leninu . priešakyje vi- 
šis tokius įstatymas ir kpvą už 
juos pasmerk®’ kaipo “darbi
ninkų mulkinimą”, kaipo “kon- 
tr-revoliiicinį” dalyką!

Marksas, aprašydamas Pary
žiaus Komuną 1871 metų, išgy
rė ją, kaipo demokratingiausią 
tuo laiku pasaulyje valdžią, ku
rioje visa vyriausybė buvo ren
kama visuotinu balsavimu, kuri 
aukščiaus už viską gerbė nuo
monių, spaudos, žodžio, susirin
kimų ir organizacijų laisvę (ne
žiūrint to, kad Komunai visą 
laiką reikėjo vesti karą su bur
žuazine Versalės valdžia!). O 
komunistas Leninas Rusijoj pa- 
paikino ir, Visuotiną balsavimą 
ir visas pilietines laisves ir patį 
Uemokratybes principą pasmer
kė. Lenino gi įpėdiniai Rusijoje 
šiandie priėjo net prie to,, kad 
neduoda jokios laisvės ir komu
nistų darbininkų bpozičijai savo 
partijoje! * ;;

Marksas tame pačiame Pary
žiaus Komunos aprašyme išgy- 
i*ė:ją už tąi, kad; ji buvo labai 
hUmaninga (žmoniška) apsieji
me su savo politiniais priešais. 
Kuomet Versalės valdžia Hu- 
šaudydavo kiekvieną patekusį į 
jbs rankas komunarą* tai Ko
muna nenubaudė mirtim nė vie
no savo priešo, nors ji buvo su
ėmusi daug jų beužsiimant šni
pinėjimu arba teikiant pagelbą 
kariaujančiai, prieš Komuną 
Versalės valdžiai. Be to, Mark
sas savo susirašinėjimuose su 
Engelsu pasmerkė didžiosios 
Franci jos revoliucijos terorą, 
sakydamas, kad jakobiniečiai, 
galabijusieji savo priešus 1793 
mietais, tai buvo “persigandę 
buržuipalaikiai”.

s O ką darė Le.nįęias

“Liet- Z.” rašoma:
Kun. Dagilis, norėdamas bent 

kiek pateisinti savo šaudymą 
Viešvienų mitinge, prasim'anė 
pasaką apie pasikėsinimą ant 
jo gyvybės.

“Rytas” pasigavo šitą pasaką 
ir nuolat savo skiltyse ją kar-

• Bet štai rugsėjo 30 d. Tel
šiuose įvyko teismas dėl tų įvy
kių. Teisiamiesiems žmonėms 
teismo buvo pareikštas kaltini
mas iš Baudž. St. st. 262 str. 3 
d., t. y. kėlus triukšmą viešo
je vietoje ir nutraukus viešą su
sirinkimą ir tiek. Apie jokį pa
sikėsinimą kun. Dagiliui gyvy
bę atimti čia ir kalbos negalė
jo būti- Ir tie trys žmones Tai
kos Teisėjo negalutinu Sprendi
mu pasmerkti taipgi dėl triukš
mo kėlimo areštu. Pačiam teis
me kaltintojų liudininkai griež
tai pareiškė, kad jokio pavo
jaus kun. Dagilio gyvybei ne
buvo ir todėl šaudyti taipgi ne
buvo jokio pagrindo. .Ir po viso 
to “Rytas” Nr. 229 iš,š. m. 10' 
d. nesidrovi . itr •> toliau giedoti 
kad įminta šokusi kun. Dagi- 
liui' net’ gyvybę atimti”.

Valdančiosios' partijos 7orga
nas sąmoningai «■ ir begėdiškai 
kraipė, žinųmą faktą.

(l Jeigu “Ryto” publicistai ne
mokate gerbti 'save, tai bent ne
darykit. , gėdęs jųsų? remiamai 
vyriausybei^ kurios oficiozų da
bar “Rytas”,/ b * ' ■ ’r '•

Kun. Dagilis, matyt, užsigei
dė garbės kankino dėl tikėjimo, 
kurį atkaklus žemaičiai buk no
rėję “numučiavoti”. Tuo tarpu 
jo visas, elgesys Viešvienuose — 

” i, o visos

< Ji. stovėjo visą * laiką uzsire- 
musi ant lango ir sekė kiek
vieną Domo krustelėjimą. Nak
tis buvo be galo tamsi. Ji ieš
kojo sargybos, bet nebegalėjo 
įžiūrėti: tik pagal liepą tūnojo 
kas tai juodas. Iš karto buvo 
girdėti lengvas vijoklių lapų 

šlamėjimas, kuriuos paliete Do
mas lipdamas žemyn, paskui se:; 
vėl vandens teškėjimas — tai J

Tuojau pašaukė dvyliką ka
reivių ir liepė pasirengti prie 
šaudymo. Bet tėvas Meri j e ir 
dabar nenustojo savo ramumo, 
tik iš lengvo pečiais trukčiojo. 
Be abejo jis netikėjo, kad butų 
galima taip lengvai ' žmogų su
šaudyti. Bet.,kada viskas buvo 
parengta,1 jis'jau rimtai užklau-

Chicagoje ir visoje Cook 
kauntėje komunistinės Am. 
Darbininkų Partijos ‘kandi
datas į prezidentus, William 
Foster, gavo viso apie tuk-

šioje valandoje, kuomet 
dar trūksta žinių iš kelioli
kos precinkt’ų, Fosteriui 
yra priskaitoma 988 balsai. 
Tuo pačiu laiku Socialist- 
Labor partijos kandidatui 
priskaitoma 1,346 balsai. 
Taigi komunistai yra toli 
atsilikę net nuo tos pusgy
vės Socialist-Labor partijos, 
iš kurioj jie patys juokės! 
Chicaga gi yra komunistinio 
judėjimo centras Ameri-

() progresistų ir socialis
tų kandidatas, La Follette, 
gavo Cook kauntėje beveik 
200,000.

Kokia gi nauda iš to, kad 
komunistai anąmet suskal
dė Socialistų Partiją ir pas
kui per keletą metų, vedė 
prieš ją šlykščią agitaciją?

Jie žadėjo sukurt šioje ša
lyje “masinį revoliucinį” ju
dėjimą, bet, vietoje to, jie 
sukurė tiktai mažiukę rėks
nių grupę, su kuria darbinin
kų masės visiškai nesiskai
to.

Keletas draugų, gerai pa
žįstančių Chicagos rubsiu- 
vių nusistatymą, pasakojo 
mums, . kad daugelis jų šį 
kartą balsavę už republiko- 
ną Coolidge’ą, nežiūrint to, 
kad amalgameitų unija ofi
cialiai stojo už La Follet- 
te’ą. Mat, ir rubsiuviai bu
vo patikėję, kad be Coolid- 
ge’o išnyksianti “prospe-

įdomiausia tečiaus yra 
tai, kad republikonų kandi
datui davė savo balsus daž
nai tie žmonės, kurie karš
čiausia rėkavo už “draugą 
Fosterį”. Iki rinkimų die
nos jie šaukė “Hurrah for 
comrade Foster!” Bet kai 
atėjo laikas balsuoti, tai — 
“Well, draugas Fosteris ne
gali būt išrinktas, todėl ge
idaus balsuosiu už Coolid
ge’ą, kad nesustotų darbai!”

Taip jie ir darė. Jeigu jie 
butų darę ne taip, tai kokiu

Kiek laiko atgal mes pakar
tojome vieno bolševikėlio žo
džius, parašytus Brooklyno 
“Laisvėje”, apie tai, kad lietu-! 
vių komunistų ou'gajntiz^cija; 
visai neskaitlinga nariais. Prie 
tos progos mes įjastebejome, 
kad kitaip ir būti negali, kadan
gi prįe komunistų dedasi įtiktai 
arba nieko neišmanantys apie 
darbininkų judėjimo istoriją 
tamsuoliai- arba norintys pasi
pinigauti iš tamsuolių šarlata
nai.

“Laisvės” bolševikėlis labai 
supyko už tai ir prirašė keletą 
\špajtų asmeniškų kolioinjų 
“Naujienų” redaktoriaus adre
su, reikalaudamas tarp kitko, 
kad “Naujienos” su “Keleiviu” 
“nekištų savo purvinų nosių į 
darbininkų klasės reikalus”.

šitas bolševikėlio atsakymas 
ne sumuša musų pastabą apie 
komunistus, bet patvirtina jos 
teisingumą. Nes rašyti, kad tas 
arba tas laikraštis neturįs tei
sės kištis į darbininkų klasės 
reikalus, yra didžiausia arogan
cija ir kvailybė, kokią tiktai ga
lima sau įsivaizduoti. Darbinin
kų klasės reikalai nėra jokio 
žmogaus- jokio laikraščio ir jo- 

Ikios partijos monopolis. Jie ga
li ir turi rūpėti visai visuome
nei ir kiekvienam žmogui, kuris 
toje visuomenėje gyvena, To
kio asilo, kuris drįstų sakyti, 
kad tiktai jisai vienas arba tik
tai jo vieno partija galinti kal
bėti apie darbininkus, tur-but 
dar svietas nėra matęs-

ar tame

, l> kuomet įaį ištisa provokacija, 
valdžia pateko į jo rankas? Ji- mukos tepasireiškė tuo, kad iš 
sai įvedė žiauriausią terorą p,racĮžių pasivoliojo su davatko- 
ir įsteigė kruviną “črezvy- p0 molduobę, o paskui nu-
čainą Komisiją” (črezvy-j<sinešin(> atgailos daryti bažny- 
čaiką arba Čeką), kuri,'gįon 
lyg plėšrus žvėris draskė ir dar 
tebedrasko visus, kas tiktai 
išdrįsta išsižioti prieš valdžią, 
—(nepaisant, ar tai butų buržu
jai, ar ūkininkai, * ar darbinin
kai.

Mes galėtume šitokius palygi
nimus tarp Markso ir Lenino 
tęsti per keletą dešimčių špaltų. 
Bet pakaks ir to, kas čia pasa
kyta. Kiekvienam, kuris skaito 
laikraščius, tie faktai yra žino
mi. Ir jeigu, akyveizdoje to, 
bolševikai ąu savo parsidavu
siais agentais nesidrovi skelbti, 
kad jie esą “tokie pat komunis
tai”, kaip Marksas, tai kas jie 
yra? Ar ne begėdiškiausi hum- 
bugieriai ir šarlatanai?

Ar ne šituo humbugu ir šar- 
lalanybe jie stengiasi apgauti 
tampus darbininkus, kad pasi
pinigavus iš jų?

budu butų galėjęs komunis- Mums nesvarbu, 
tų kandidatas visame Chica- ži°PIai«£ bolševikėlyje yra dau- 

giaus kvailumo, ar humbpgo;, gos mieste gauti mažiaus bet kad jisai yra labai panašus j 
kaip J00 balsų, kuomet į humbugierių- mėginantį apgau-* 
vienų tiktai svetainę, kur(ti dar kvalesnius už save, tai 

aišku. Jisai rašo:

“Engelsas, Marksas ir Le
ninas taipgi buvo komunistai, 
prigulėjo prie komunistinės 
partijos.”

Tiesa, bet tiktai apgavikas 
gali sakyti, kad Engelso-Mark-

giaus kvailumo, ar humbųgo;, 
bet kad .jisai yra labai panašus į

Fosteris kalbėdavo, prisi
rinkdavo trissyk tiek!

Komunistų agitacija už 
Fosterį galų gale pasirodė 
niekas kita, kaip tiktai prie
monė atitraukti balsus nuo) 
La b ollette o ir atiduoti juos so komunizmas buvo toks pat 
Coolidge’ui. kaip, Lenino.

Marksus Pirmojo Internacio
nalo steigiamam adrese pareiš-

i Taigi “prolętariška rev.o-> kad dešin^ięs vagilių. dar- 
liucija” kulkas neįvyks. Prp- io-<lįfenos, jąt^ 
taujantys darbininkai dabar vidurį pereitojo' šimtmečio iš

kovojo Anglijus darbininkai, bu-• <1 . • I • 1 • KvVUJU rlllįįlljuo U<X1 LHllUUvęU, DU"

ims galvot apie tai, kaip ge- vo svarbus praktiškas laimėji- 
riaus suorganizavus savo jė • 
gas.

VALDŽIA Iš VIENŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ

Naująją Švedijos valdžią 
darė socialistai, kurie 
bute turi iš 230
Ją remia tečiaus radikaliajai li
beralai ir prohibicionistai.

M'inisterių kabineto pirmi
ninkas yra drg. Hjalnųir Bran- 
ting; užsienio reikalų mi- 
nisteris — profesorius Unden 
iš Upsala universiteto; 
teisingumo — senatqrius Nut- 
hin; finansų — atstovas Thor- 
šson; krašto apsaugos — atst. 
Hansson; socialių reikalų — 
senatorius Moeller, socialdemo
kratų partijos sekretorius; su
sisiekimo — atst. Viictor Lars- 
son; tikybos reikalų — senato
rius Olai* Olsson.; žemdirbystės 
Lindors; prekybos — senatorius 
Sandlor; ir du ministeriai be 
portfelių — senatorius Wisfor- 
se ir senatorius Levinsson.

Visi ministeriai yra socialis
tai. Pirmutiniame savo oficia
liame apreiškime premjeras 
Branting pasakė, kad rinkimų 
rezultatai aiškiai rodo, jogei 
d^ęlėį piliečiųr dauguma; Teika- 
lltų j a > žy triia i AsiiiriažiUii^g inlaa- 
v,imąsi, “ši valdžia”, tarė ji
sai, “turi didžiausio 
tame plane, kuris buvo 
mintas Genevoje karo

su- 
a (stovų 

atstovų 104.

intereso 
paga- 

pašali-

Reikia tikėtis, kad Šaulių 
Sąjungos Centro Valdybą to- 
kius šaulius, kaip kun- Dagilis 
ir gimnaziistas K^zįatiskis, ku
rie savo šaudymais viešuose su
sirinkimuose tik kompromituo
ja šaulių1 vardą, išmes iš savo 
narių tarpo.

Bet kun. Dagilis, matyt, ne
pataisomas. Iš pradžių galima 
buvo spėti, kad jis iš Viešvienų 
įvykių pasimokino, kad su mi
nios kantrybe žaisti negalima.

Bet štai netrukus po Viešvie- 
nų įvykių Telšiuose įvyko gelž- 
kclio darbų pašventinimas. Kal
bėjo Minist. Pirmininkas ir kit. 
valstybinio pobūdžio prakalbas. 
Telšių visuomenė pasijuto va
landėlei valstybinėje nuotaiko

je.
Bet vos tik pasibaigus iškil

mėms pašoka kun. Dagilis an
tro gyveninio balkonai!, atidaro 
savo mitingą provokacine įran
ga: čionai manęs nebepasieks 
Viešvienų mušeikos ranka ir

Ar norima, kad kun. Dagilio 
pavyzdžiu y mitingus atsineštų 
piliečiai Jbrauningus, kad galėtų 
pasiekti ir aukščiau palipusį po
litinį šikšnosparnį.

Kol kas pilksermėgių minios 
parodo daug daugiau takto, 
kaip nusipolitikavę kunigai. 
ViešvJieniškių balsavimas paro
dė, kaip valstiečiai įvertina ku
nigų darbuotės metodus. Val
stiečių visuomenė griežtai pa
smerkė kun. Dagilių politiką. 
Nors Telšių teismas kaltinin
kais pripažino minioje buvu
sius kelis pilksermėgius, bet 
valstiečiai tąjį teismo sprendi
mą savaip suprato: tai, suko, 
Telšių klebonas liepė. Nors tai 
reikia pripažinti neturint pa
grindo, bet mažiausia neapsi
žiūrėjimas, užgaunąs valstiečių 
reikalus, duoda jien^s progfos 
įtarti klebono įsikišimą.

Kam rupi valstybės Reikalai, 
kam teisingumo principas rupi 
vykinti? <n$s> į gyye|^ąn, tas 
turi griežtai pasiųerkti klarika- 
lų politiką, persisunkusią kuni
gų Ląstos reikalais jr paremitą 
jėzuitų vedamu principu ’ tiks-

mas ir darbininkiško principo nimui Ir pastovios taikos saugo- las pateisina priemones, 
pergalė. Jisai tuo budu stojo už jimui.”

/

P. St.

—t A r tai iš tikrųjų? Na, jei 
Domas plaukė per upę.' Paskui^tąip reikia, gerai. Man ir kitam 
viskas ųutildi nutilo.
‘ ' Prapė jautė, kad mirtis įvy
ko, šaltis supurtė ją ir ji pali
ko viena nakties tamsumoj.

IV
Vos tik dienai brėkštant pa

sklydo po malūną triukšmingi 
balsai. Tėvas/Meni i e atėjo at
rakinti įPrąnėš kambario durų. 
Paskui išbalusi ir rami nulipo 
ji į kiemą, čia negalėjo jau su- 
silaikyti’r nedrebėjus, matyda
ma peloliesi po medžiu pagul
dytą. nužudyto kareivio lavo
ną. Kiemas buvo pilnas karei
vių. Visi mostagavo rankomis, 
įnirtus<aL \' saukė. Daugumas 
kumščiais grūmojo rodydami 
į kaimą, i Tuo laiku karininkas 
įsako atvesti kaimo viršaitį tė
vą Merlje. 
*. * 1 • ’ f1 •

—Štai — prabilo nuo pikčio 
ir apmaudos užkimusiu balsu 
karininkas — vienas musų žmo
gus, kurį radome užmuštą anoj 
upės pusėj. Tai yra biaprųš 
atsitikimas, aš tikiuosi ųtajm$a 
padėsi mums surasti Užmušėją.

—Viską, ko tik tamsta nori— 
ramiai atsako maluninkas. Tik 
tai tas nebus lengva surasti.

—Tylėk. Jei ne, tai bematant 
turėsi ugnį visuose keturiuose 
kaimo šonuose — šaukė įpykęs 
karininkas- Pikčio perimtas ka
rininkas ne nepastebėjo kaip 
baisiai persimainė Pranės vei
das. Ji atsisėdo ant suolelio.

Tuo laiku atbėga kareivis ir 
praneša apie Donu) pabėgimą. 
Sujudimas baisiausis. 
kas kuo greičiausiai puolė ap
žiūrėti pabėgimo vietos ir tuo
jau viską suprato. Grįžo dar la
biau įniršęs. Tėvas Merlje ma
tomai buvo labai nepatenkintas 
Domo pabėgimu.

—Bailys! viską gadina^—mur
mėjo jis sau. Pranę, kuri tą 
viską girdėjo, apėmė baimė. Jos

i neįtarė, kad ji 
visko didžiausi kaltiniu-

Karinin-

tėvas ir įtarti 
yra to 
kė.

—iQt
keikėsi
šia į šj mišką paspruko.

tai niekšas! ot niekšas! 
karininkas. Jis greičiau- 

Bet 
mes turime jį rasti, arba visas 
kaimas už jį nukentės-

•Paskui kreipėsi į maluninką:
—Tamsta turi žinoti kur jis 

pasislėpė! Tėvas Merlje tyliai 
šypsodamasis parodė ranka į 
aplinkos miškus ir tarė:

—Kaip tamsta nori jį surasti 
tenai ?

—Taip, taip. Ten yra, tur būt, 
tokios vietos kurias tamsta ži
nai. Aš duosiu -J.0 žmonių i*r 
tamsta turėsi vesti.

—Mielu noru bet kad išvaikš
čioti apylinkės miškus reikalin
ga ne mažiau 9 dienų.

Senio ramumas galutinai įdu- 
kino karininką. Jis pats puikiai 
suprato, kad toks ieškojimas iš 
tikrųjų butų labai neišmintinga 
ir juokinga. \

Tuo laiku pastebi jis čia pat, 
persigandusią ir drebančią Pra
nę u* pradeda 
klausinėti, 
Pranę.

—Taip 
prūsas —
duktė vienas iš jūsų esate šio 
atsitikimo sąkalbininkas... 
Klausiu paskutinį kartą: ar iš- 
duosite mums jį? Malūnininkas 
tylėjo nusigrįžęs į kitą pusę, ra
miai sau dairydamasis it kari
ninkas ne į jį butų kalbėjęs. 
Toks ramumas buvo lyg para
ko žiupsnelis karininko pikčiui 
padegti-

—'Gerai..Jo vietoj busi tams
ta sušaudytas. ,

vieną po kito 
tai tėvą Meri j e tai

taip — karščiavosi 
tamsta arba tamstos

tiek pat.
—Ne, ne, pasigailėkit, nežu- 

dykit mano tėvo... Mane, mane 
užmuškit. Tai aš pagelbėjau 
Domui- Tik aš viena esu kajta 
—šaukė ne savo balsu Pranė.

—Nutilk mano duktė — su
barė tėvas Merlje. Kam meluo
ji?.. Juk visą naktį miegojai už
rakintam kambary. Ji meluoja, 
aš jus užtikrinu.

—Ne, aš ne meluoju drąsiai 
atkerta Pranė. Aš nulipau kopė
čiomis ir įkalbėjau Domui pa
bėgti. Tai tiesa, tai tikra tiesa. 
H'^Senife tėvas pabalo. Jis matė, 
kad tai teisybė, kad tai nemo
tas. Ach, tie vaikai, ta jaunuo
menė ir jų širdis, viską gadina.

Jis pyko ir nekantravo. -
—Ji kvaila, neklausykit jos. 

Ji jums visokių niekų .pripasa
kos... PradėkįL i.

Pranė kiek gulėdama protes- 
tayo. . Ji klaupėsi ant kelių ir 
SU^iem'usi rankas meldė. Kari
ninkas stovėjo ir rainiai žiurėjo 
į1 šią tragingą sceną.

—Dieve mano |—pralijo ka
rininkas — aš noriu nužudyti 
tamstos tėvą todėl, kad nėra tik
rojo kaltininko... Suraskit kal
tininką, tamstos tėvas bus lais
vas.

—Bet juk tai baisu, negalima 
—karštai gynė Pranė — kur aš 
dubai* rasiu Domą, jis jau pabė
go ir aš nežinau kur.

—Pagaliau, prašau rinktis: jį 
ar tamstos tėvą?

—Dieve mano, Dieve! Ką aš 
cĮabaiį galiu pasirinkti... Jus 
skrodžiai mano širdį... Aš, no
riu geriau tuojau mirti. Taip 
tas butų už vis geriau... Nužu
dykit mane, prašau, nužudykit...

Toji traginga scena ir ašaros 
vedė iš kantrybės karininką.

—Gana. Aš noriu jums gero 
ir duodu dvi valandas. Jeigu per 
dvi valandas tamstos sužieduo
tinio nebus čionai, nukentės 
tamstos tėvas.

Tuojau įsakė vest tėvą Marl- 
je Į tą patį kambarį, kur buvo 
pirmiau Domas. Senis paprašė 
tabako ir pradėjo rūkyti. Jo vei
de nebuvo matyti jokio susiju
dinimo. Tik kuomet jis- pasiliko 
visai vienas ir rūkė, dvi didelės 
ašaros nuriedėjo per jo veidą.

Jo brangi nelaiminga duktė 
kiek ji turi dabar perkęstil

Pranėj stovėjo nesijudindama 
vidury kiemo ir žiurėjo į to 
kambario duris, kurios paslėpė 
jos- tėvą.

—Tamsta turi dvi valandas. 
Pasistenk išnaudoti — priminė 
jai čia pat stovėjęs karininkas-

Mašinaliai Tarane pasisukusi 
išėjo iš kiemo, paskubomis per
lipo kūdros akmenimis į kitą 
upės krantą ir atsidūrė po lie
pa, kur vakar stovėjo sargybi
nis. Pabalo pamačiusi kraujo 
*dėmes. Tai čia vakar įvyko 
žmogžudystė, čia pastebėjo ji 
šviežius Domo pėdus ir jais pra
dėjo sekti ir tokiu budu per visą, 
lauką nuėjo iki miško krašto, 
bet čia jau jokių pėdų, jokių žy
mių daugiau nebuvo. Pranė at
sirėmė medžio, paskui užsimąs
čiusi prisėdo valandėlei. Bet at
siminus, kad laikas bėga, tuojau 
kėlėsi ir ėjo. Noras surasti Do
mą vis didėjo. Jai rodėsi, kad ji 
štai jau netoli jo yra, todėl kas 
25 žingsniai balsiai ji šaukė. 
Vieną kartą jai net pasirodė, 
liudiji Jį jau mato. Bet kįm 
jo ieško? Ką ji jam pasakys? 
Ar ji ieško tam, kad parvesti jį 
sušaudyt. Ne, visai ne. Apie tai 
ji jam visai nieko nesakys- Ji 
nori jį išgelbėt. Bet mintis apie 
tėvo mii tį atima jai visas jėgas

(Bus daugiau)

protaut.au
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I ’akriko
stebuklinga jo mirtis, ir prisi

kėlimas, ir dangun žengimas ir 
visos dvasios šventos — esą tik 
burtai, monai žmonėms. Tiesa, 
Kristaus mokslas esąs kilnus ir 
pirmieji krikščionys gan graliai 
gyvenę, bet jau kas per katali
kų bažnyčia esanti, man net šal
tis krato, prisiminus jo žodžius. 
Popiežiai šventvagiškai pasisavi
nę Dievo įpėdinio vardą, esą/ne- 
naudėliai, nusidėjėliai prieš tą 
patį Dievą. Kunigai, vienuoliai 
— dykaduoniai, tinginiai, ištvir
kėliai ir net žmogžudžiai: jiems 
beplatinant krikščionybę milijo
nai žmonių žuvę. Ir prieš Lietu
vą kadaise popiežius ir vysku
pai šaukė viso pasaulio palaidū
nus, žmogžudžius eiti į pagonų 
kraštą, plėšti, naikinti, žudyti, o 
paskiau jau kišti aptaškytą krau
ju kryžių bučiuoti. Ir kam? Ugi 
tam, kad apkrikštyti, o paskui 
viešpatauti: turtus krauti, ave
les kirpti, kaili joms perti ii’ dar 
grasinti pragaru, kai jos rėkia; 
sako, kentėkite čionai ašarų pa
kalnėj e, po mirties gi dangaus 
karalystę įsigysite. Man tik šiau
šėsi plaukai besiklausant.

— Ale, kad perkuųas netren
kė į prakeiktuosius? ’ »

— Ir aš, brolau, drebėjau: 
manau, pražūsiu kartu a šu be- 
dušninkais. Bet tas jų prariar 
šas, tiesą pasakius, ir mane nu
ramino; sako, mokslas, iš dan
gaus žemėn Dievą nutraukęs, ir 
perkūną suvaldė, žemūsna nulei
do. Net musų prabaščiai bažny-

I čįoms, šiltoms klebonijoms ap
saugoti tokių prietaisų prisitai

kę. 1 /•'
—Bet ąr buvo kas klauso to

kių purvų? >'■ ' Lj
— Kur tau nebus! Aš apsi

dairiau — visi- net/pąsįstie^ę 
klauso, po kiekvieno žodžio tik 
ploja ploja. Ir mano dūšią tu r 
būt šėtonas buvo apėmęs: einant 
namo Vincas pasakojo, kad ir aš

I vienan baisau su kitais rėkęs.
— Kuo gi baigė?
— Palauk. Dar kaip iškone 

veikė musų kunigus. Aš jau vi 
so nebesakysiu. Salto, jie — ban
kininkai, ministeriai, valdinin
kai, rinkoje — pirkliai, o baž
nyčioje'— irgi pirkliai: Jokio ti- 

įkėjimo nežiūri, sėdi žmonėms 
ant sprando, lupa, piešia, turtus 
krauna, su viso pasaulio kuni
gais turtu ir valdžia dalinasi. 
Kunigams, sako, visų pirma Ro
ma rupi, o paskui jau Lietuva. 
Seniau mus .kunigai buvę len
kai. šiandien — lietuviai. Praeis 
kiek laiko, jie galės būti kokie 
vokiečiai, rusai, o gal ir vėl len
kai. Bus ten, kur šilčiau, kur 
vilnų daugiau. Tiek tepė, tiek te
pė, kad mano galva pradėjo 
svaigti, pats nebežinojau ką gal
voti. O vienoj vietoj kaip išsi-

— Ko taip surūgęs, Baltrau?
Lyg kas tau per strėnas butų
užvožęs.

— Ne per strėnas, bet per pa
čius smagenis, per širdį, per du
sią, per visą mano esybę, per....

— Palauk; palauk! Kas atsi
tiko? ‘ >

— Ne atsitiko, bet įvykę.... ne 
įvyko, bet įsisteigė, įsisteigė, 
įsikūrė... ne, ne! gimė... ir tai 
ne. Velniai žino, kaip čia pasa
kyti !

Nieko nesuprantu.
— Nesupranti? Naujas pra

našas atsirado! 
..— ’ * .— Antras Moizė atėjo!!

— • • t

—. Naują Dievą surado!!!
9 9 9> ---- • • •

— Pasaulio galas!..,Antikris-|
1 tas!!.. Katilas!!! Ai-ai-jai-—

— Ui-ui-jui!....
Sukliko ir žlebt — apmirė 

abudu: vienas kėdėje atsilošęs,! 
kitas ant stalo sukniubęs. Neju
dėjo. Lyg užgipnotizuoti. Tik ne-| 
ilgai. Iš pradžių pradėjo krutė
ti rankų pirštai, paskui visos 
rankos, vėliau kojos ir galų ga
le liežuvis atsipalaidavo.

Atsiduso, nusiramino.
— Na, Baltrau.^.. Savęs ne-l 

kankink ir man ramybę suteik. | 
Buk šaltas. Sakyk.... (

— Gerai sakai. Busiu šaltas.
— Išgėrė stiklą šalto vandens ir 

^•atsišaldė. Po pietų vaikščio
jau Ramiajam Mieste, žiurėjau 
i bažnyčias, šventas draugijas, 
šventas krautuves. Malonu pa
sidarė matant, kaip tvirtėja 
švento kryžiąus galybė. Atsigrę
žtu... tik siuva sitfva žmones 
per aikštę į Baltuosius Rumus. 
Ir vis pabėgom. Maniau, kas nors 
nepaprasta yra. Einu ir aš pas
kui juos. Nešte įneša mane į pa
tį vidų. Žmonių, žmonių.... net 
skysta iš tirštumo. Aplinkui tik Į 

• nosys, akys.... akys, nosys.... O 
ten prieky aukščiau, lyg ant so
sto, pats pranašas stovi: aukš
tas, platus, žilas, majestotingas,
— kaip visi pranašai, tik barz
da gal truputį trumpesnė už Moi- 
zės.

— Tai vis gi žmogaus pavi
dalo? I

— Visai panašus į žmogų. Ir 
žinai ką? Man jis primena vie
ną žmogų, visų Lietuvos švente- 
nybiij priešą, neva seną darbuo
toją, neva aušrininką. .. na gi 
daktarą Joną Š š 1....

— Aje-aje.... Užčiaupk burną! 
Prakeiktas žodis!....

— Taigi, taigi.... Išsitiesė tas 
pranašas, trenkė kumščiu i sta
lų, žaibai pasipylė iš jo akių po Į reiškė, kad net pasakyti bijau, 
visus Rumus, ir tarė: “Liurbiai 
jus visi esate!” Visi tik pritū
pė, susirietė. O jis žengė žings
nį šonan, paglostė žilą barzdą 
ir pradėjo savo evangelija skelb
ti. Mokslas, sako, yra visų galy
bių galybė. Viskas jame ir nie
ko be jo. Visus mokslus per- 
knarpliojo, viską paminėjo: že
mę, saulę, mėnulį, mikrobus, žu
vis, paukščius, žindžius ir patį 
žmogų (o žindžiai, sako, žmo
gui yra artimiausi draugai), — 
viską rado, tik Dievo nerado.’ 
Parodė, kąįp kas atsirado. Ir vis! 
savaime, be Dievo pagalbos. 
Mokslui, sako, Dievo įsikišimas 
j gamtą, į svietą nereikalingas, 
i’e jo galima apsieiti. Viską, ša
bo, daro evoliucija. Evoliucija 
daro tai, ką, kaip kad seniau 
m<mė, Dievas darė.

— Taip, taip. Visi bedieviai 
taip kalba.*

— Tai tik pradžia. Paakui pa- 
ėniė darban religijas. Priėjo 
prie krikščionybės. Nei aukštes
nė, nei žemesnė ji esanti už ki-j 
tas senovės religijas. Kristus gi 
<“sąs papratus žmogus. Ir jis ir 
jo motina ne nekaltai prasidėję, 
bet lygiai taip, k^ip aš su .tavi
mi. šventraštis esąs tikipoęžlja, 
paprastų žmonių kūrinys. Ir Kri
staus nekaltas prasidėjimas, ir

*) šiame rašiny autorius vaisduoja 
mintis ir ūpą iš laisvamanių paskai
tos. kurią laikė dr. J. Šliupas š. m. 
'ugsėjo 28 (C, Baltosios Gulbis sa
lėj. \ ,

I — Sakyk, sakyk!.... vis tiek 
jau ... vienu kartu geriau.

— Duok čia ausį. — Apsisei- 
I įėjęs šnibždėjo į ausį, bijoda
mas, kad net sienos negirdėtų. 
— Kunigai, sako, savų šeimynų 
neturi. Jie elgiasi kaip gegute: 
vagčia kiaušinius deda į sveti
mą lizdą, tėvai peri ir nežino, 
kurie jų vaikai iš tikrųjų yra. 
Kunigai, sako, ištvirkėliai, pa
laidūnai, musų šeimynų ardyto
jai...

— Ai-ai-jai! 
Griekas, griekas! 
ranka surakino jam žiaunas.,.

— Tai matai kaip. Ant galo 
paaiškino, kaip žmonės iš.tikrų
jų turi gyventi/

— Na, na, įdomu.
— Gyvenk, sako, taip, k a d 

visiems butų gera, 
gražu irs ve i k a.

— Ir daugiau nieko? Nei baž
nyčios, nei! išpažinties, nei jokių 
sakramentų ?

— Nieko. Gera, gražu ir svei
ka. Ir paaiškino. Net man iš pra
džių pasidarė gera. Kaip čia be
išeina? Mes turime dešimts Die
vo įsakymų, o jie — tik tris. 
Lengva atminti. Visai lengvi po
teriai. Kas čia bebus?

— Gyva bėda....
— Bėda tai bėda, bet reikia 

kas nors daryti.
— O ką darysi?
— Aš manau: švęstu vande

niu visus pakrapinti, gal šven-

Gana, gana....
Pašoko ir

LIETUVOJE

WHITE STAR LINE127 <^st

A
A

' [“S-tas”

Įvairenybės

ne-

................---------- *
Chinų medicina

t

Vaikų overkotai 
nuo

$2.00
.39c

i. I

sas

Stanley’s Meiis and Boys Clothing Co 
Buvęs Ch. Martinkaus Storas 

1822-24 So. Halsted St.

LYON
' ‘ T' I š 

! ' I

Įsteigta 1864 metuose
Viskas kas žinoma muzikoje

HEALY 
11 , • 1 ■

i •' i rVVabash Ayi\' Mt Jąckaoię Bhd.
> 4646 Slięridan Road 

1018'East 63rd Street
1569 Milwaukee Avenue
4032 Milwuukee Avenue

Skyrių krautuvės atdaros vakarais 7- Didžioji krautuvė atdara vakarais pagal sutartį 
PILNAS PARODYMAS PIANŲ VISUOSE KRAUTUVĖS SKYRIOSfe

L-‘!< M11-1-1 .... ...............
TT." ■■ ■ ■................................. —............................ ■ ........ ... ■ ■*,■■■ ....
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MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas

Siutai vienų’ kelnių $18.50
'Siutai dviejų kel- 

r nių 
' Iki

$24.00 
$45.00;

Vyrų naujausio sty- AA
lio overkotai nuo M* ■ 

ir aukščiau 

$9,00 
ir aukščiau

Ateikite persitikrinkite apie mu
sų teisingą patarnavimą.

ta drąsia jiems išmintį grą
žins.

-t- Pąkrapinsi, o jie nusipur
tas fcaip nuo lietaus ir visa.

— Tai melstis visose bažny
čiose!

— žinai,- , aš pats nebelabai ti
kiu į maldas.

-r- Prakeikti galų gale visose 
bažnyčiose! I

— Keik kiek nori, nusijuoks 
įr nueis apsisukę.

— Tai kas -bedaryti?
— Galvok!
Abudu galvojo: vienas — akis 

pakėlęs aukštyn, kitas — akis 
nuleidęs žemyn.

Tas, kurio akys buvo užries
tos, greičiau sugalvojo.

— Sugalvojau.
— Na?
— Palaiminti Tėvą Antaną ir 

paleisti ant jų visų!
— Bet ką gi jis vienas darys 

su visu pulku.
— Įtikins, perkalbės, per

rėks !
— Su viena gerkle nieko ne

padarysi. Reikia daugiau. •
— Yra dar keli Tėvai.
— Tie jau visai mjzerni.
— Tai reikia naujų išrašy-

ti! L *
— Nelengvas daiktas.
— Tai kas gi daryti?
— Einame geriau į špitolę. 

Kaip ten nuspręsime, taip ir pa-' 
dalysime.

Išėjo....

Apie chinų mediciną yra įvai
rių pasakų. Vieni mokslinin
kai laiko ją niekam tikusia, ki- 
ti-gi giria. Chinų gydytojai ži
no virš 500 gydymo būdų. Jie 
daugiausiai gydo įvairių žolių 
pagalba. į Europos mokslinin- 
kams žinomas tų chinų gydo
mųjų ižodių sąrašas, padarytas 
2700 metų prieš Kristaus gimi
mą. Tomis žolėmis chinų gy
dytojai gydo žmones nuo visko: 
įvairių ligų, išgąsčio, meilės, 
piktumo ir kito, ir kartais gy
do1 gan sėkmingai. Tik bloga, 
kad chinų gydytojams visai ne
žinoma higiena i (sveikatos ap
saugojimo mokslas). Chinų 
gyvenamieji butai nešvarus li-

gi negalimumo. D^įąusĮai j t 
namuose be durų angos, kitų 
šviesą leidž taisą nėra ir 
butąi išrodo ''Ur
vais. Kambario viduje stov 
kąngas Į (suolo aukštumo plat 
krosnis) ant kurio sėdėdami 
chinai valgo, geria, dirba ir... 
miega. Kangasi apdengta ant
klode, kuri blizga nuo storo 
sluoksnio susilėjusių nešvaru
mų. žienįą kange degina ang
lis, kad butų šilta.

Dauguma gyventojų, išski
riant tik pat aukštuosius luo
mus, kūno švarumu visai nesi
rūpina. Chinai niekad nesi
prausia neskalbia baltinių ir ru- 

tol, 
su

b.ų. Chinai rubus nešioja 
kol jie patys suplyšę arba 
puvę nuo kūno nenukrenta.

Išeinamųjų vietų chinai 
pripažįsta ir todėl viskas aiMe jų 
gyvenamas trobas suteršta ir 
užnuodyta įvairių ligų mikro
bais. šiltinės, dizinterijos, cho
leros ir kitos ligos pas juos nuo
latiniai svečiai; mirtingumas, 
ypač vaikų tarpe, milžiniškas. 
Gimimai pas kinus irgi dideli ir 
jie laikoma veislingiausia pa
saulio tauta.

1 4 >
1K"JJ,

' ' ‘ • Į • ‘ • •

Pianų Pirkimas šį Mėnesį yr
Lengvas ir Pageidaujamas

DEL kiekvieno išsirinkto pia
no šį mėnesį jys galite gauti 
specialę sutartį dėl išmokėji
mo per 36 mėnesius. Įmokėki
te tiktai labai* mažą sumą pini
gų ir pianas bus dastatytas 
jums tuojau. Duodamas dide
lis nuleidimas kainų už senus 
pianus mainais į naujus. Kai
nas kokias mes jums pasiūlo
me šiandien dėl paprastų, gro- 
jiklių ir grand pianų yra kur 
kas didesnės) negu pirkėjai ga
lėjo gauti į penkis metus. Nu
spręskite apie juos patys. At
eikite ir pažiūrėkite musų pa
rodą.

ŽIEMA 
REIKALAUJA 

MUZIKOS
Atsiminkite ilgus žiemos 
vakarus pripildytus muzi
ka ir smagumu kuri gali 
būti jūsų už mažą kainą. 
Grojiklis pianas labai pa
lengvina jūsų muzikalį pa
silinksminimą, todėl, kad 
kiekvienas gali groti. Grand 
pianas labai gražaus tono 
ir gražių keisų taipgi yra 
padėti šiam išpardavimui. 
Prie kiekvieno piano yra 
prisegta kortelė jūsų išeg- 
zaminavimui.

Nepaprasta Vertė 
Vartota Pianų

3 METAMS IŠMO
KĖJIMUI

Kainos taip žemos 
kaip

Sąlygos taip žemos kaip
$2

į savaitę

LYON & HEALY 
APARTMENTAS 
GRAND PIANU

Tas puikus instrumentas, 
numierotas tiktai dėl vidu
tinės mieros namų, galima 
jį gauti labai geromis sąly
gomis. Yra tikrai pianas 
nepaprasto gražumo, kaip 
tono taip ir išmarginimo. 
Randasi tokie kaip Junior 
Unfolding Two-Level Pėd
ais, Silento ir Candelectra 
randasi tiktai Grand Pianų 
Apartmente. žingeidi kny
gutė ir floor pattern parei
kalavus atsiunčiamas dy
kai.

IMI’C.IUECI IN ORIGINAL

M

ISPILDYKITE SAVO SAPNUS IR PRALEISKITE

KALĖDAS
su savo senais draugais

WHITE STAR LINE
Po vadovyste WICTOR P. KOLASINSKAS

Greitas, Milžiniškas, Puikus Laivas

OLYMPIC GRUODŽIO 6
Pasažjęriaj iš vakaro gali lipti laivan

Trumpa jūrės ' Skanus Visos uždarytos
kelionė per maistas. Puikus kajutos dėl 2,

Angliją patarnavimas 4 ir 6 žmonių
Trečia kliasa į Pilavą arba Memelį $106.50

Karės taksai $5 ekstra
/ Kreipkitės prie vietinio agento arba:

Specialis Bargenų Išpardavimas
Lietuvių Krautuvė kuri 

duoda teisingų patar- 
namą.

Specialės kainos ant siutų 
ir overkotų.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradonve mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai.
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau ‘ ’ ” ’ ” ’ ” * * . ......................
linga.

atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika-

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.
A. F. CZESNA, SAVININKAS, i

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St. T 
l'bone Uoulevard 4552 *

VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurngląs 

Amerikoje ir užsienyje. /
Prenumerata metams .
Pavienis numeris........

Antrašas: ,
“VADOVAS”, r • ♦

Hatfįeld Hali, Northwestern JJiUvei#|ty,
v - Evaoston, UI. ♦TJP'



NAUJIENOS, Chicago.ID. Penktadienis, Lapkr. 7,1924
prisideda Prie prašymo 

DEL SUVIENYTOS 
AMERIKOS

Prezidentas Coolidge, John W. 
Davis ir Senatorius I>a Folle- 
tte prašo abipusinio teisingo 
pasielgimo tarp senesnių ame
rikiečių ir 14,000,000 svetim
šalių.

Pranešimai nuo trijų kandi
datų — Prezidento Coolidge, 
John W. Davis ir Senatorio La 
Follette — apie Amerikos 14,- 
000,000 svetimšalių ir jų vietą 
musų tautiškame gyvenime su
daro originališką rinkinį, kurį 
šiandien išleidžia Foreign Lang
uage Information Service.

Savo pranešimuose senesniems 
ir naujesniems amerikiečiams, 
kiekvienas kandidatas pripažy- 
sta rolę, kurią imigrantai lošė 
pabudavoti Suvienytas Valsty
bes, ir jie prašo kad teisingas 
pasielgimas ir abipusinė pagar
ba tarp visų gyventojų butų pa
stiprinta.

Foreign Language Informa
tion Service buvo organizuota 
sulig egzekutyvio įsakymo 1918 
metais kaipo skyrius prie Fede- 
ralės Valdžios “perstatyti Ame
riką imigrantui ir imigrantą 
Amerikai’’, ir nuo karės laiko 
tęsia savo darbą su parama pri- 
vatiškų šaltinių.

Prezidento Coolidge’o 
pareiškimas

Prezidentas Coolidge sako:
“Yra žmonijos istorijos ano

malija, jog žmonės, kurie nega
lėjo būti asimiliuoti ir suvieny
ti Europoje, atvykę Amerikon, 
rado spėkas dėl kooperacijos, 
susiliejimo ir draugingų pastan
gų. Bet jie buvo tie patys žmo
nės, kuomet atvyko čion Ame- 
rike koki buvo anapus jūrių. Ai
šku, jog jie rado ką nors musų 
isteigose, ką nors Amerikos val
dymo systemoje ir draugystėje 
ką jie patys pagelbėjo sutverti, 
kas suteikė jiems politinę ir kul
tūrinę prasmę.

“Faktorius kuris paaiškina 
šitą padėjimų“, sulig preziden
to, “yra tolerantiškumas, kuris 
yra šios šalies charakteristika. 
Vartoju žodį pilnoj prasmėj, ini- 
mant pakentimą tikėjimiškų 
nuomonių, pakentimą politikoje, 

ir t. t.; abelnai, liberališkumą 
kiekvieno piliečio dėl savo drau
gu. Yra tas faktorius kuris vi
siems teikia lygybės progą, ku
ris- pavėlina kiekvienam ameri
kiečiui būti arkitektu tokios lai
mės kokios užsipelnija.

“Pradedant iš naujo, šalyje, 
kur randasi neišpasakytai daug 
progų, pirmieji gyventojai rado, 
kad tautos pabudavojimo pasi
sekimas prigulėjo nuo bendro 
darbavimo, užmiršimo mažų ne
susipratimų, ypatingai užmirši
mo senoviškų antagonizmų. Mu
sų laimė kad galėjome nukra
tyti senas tradicijas, paimti Su
siedo ranką pastangoj užlaikyti 
naujai rastas privilegijas. Ir su 
visukuo, per musų visuotino ap
švietimo systemą, mes galėjo
me apsisaugoti nuo atgaivinimo 
senų ir nuo sutvėrimo naujų 
tautiškų neapykantų“.

P. Davis’o pareiškimas
Sekantis pranešimas nuo John 

W. Davis remia Foreign Lang
uage Information Service darbą 
pagerinti susipratimus tarp vi
sų žmonių, “perstatant Ameri
ką imigrantui, ir imigrantą 
Amerikai“.

“Tarp principų, kurie valdo ši
tą organizaciją“ sako Demokra
tų kandidatas, “yra tvirtas tikė
jimas kad žmonės patys turi no
rėti būti amerikiečiais pirm ne
gu kas galį padaryti amerikie
čius iš jų, ir jog lygybės teisės 
priguli kiekvienam imigrantui 
nuo dienos atvykimo Ameri
kon.

“Jeigu imigrantas teisingas, 
darbštus, dievo-baimingas, ne 
nuo musų priguli užklausti jo 
iš katro pasaulio krašto jis at
vyksta, jeigu nuoširdžiai, ir rū
pestingai jis čion ateina atlikti 
savo pareigas kaipo pilietis su 
kitais šios šalies piliečiais. Ir 

nuo laiko jo atvykimo, su juom 
reikia taip gražiai ir mandagiai 
pasielgti, kad jis netik džiaug
sis kad čion atvyko išnaujo pra
dėti savo gyvenimą, apleidęs tą 
šalį, kurią taip ilgai pažino, bet 
Kad jis geriaus mylės savo pri
imtą šalį.

“Aš neesiu vienas iš tų, ku
rie tiki, kad imigrantas turi už
miršti visus ryšius kurie riša jo 
širdį prie gimtinio krašto, nes 
nėra reikalinga, kad kuomet vy
ras apsiveda jis turi užmiršti 
motiną kuri jį pagimdė. Tik pa
mąstykime. Ar mes visi neesa
me imigrantais arba vaikai imi
grantų ?

“žmoniška lygybė yra tikras 
amerikonizavimas. Mes nutarė
me šioje šalyje, kad luomos li
nija nenukirs taką bile ameri
kiečio. Nenorime kad vyrai bu
tų pririšti prie savo tėvų vietų. 
Norime kad kiekvienas tėvas 
šioje šalyje turėtų teisę duoti 
savo vaikams pilnesnį, liuosesnį 
ir geresnį gyvenimą negu jis 
pats turėjo’’.

Senatorio Ia Follette’o 
pareiškimas

Paaiškindamas reikalingumą 
susipratimo tarp visų grupių 
Amerikos žmonių, Senatorius La 
Follette’as sakė:

“Suvienytų Valstybių dabar? 
tinis politiškas, ekonomiškas ir 
morališkas stiprumas priguli 
nuo pastangų vyrų ir moterių, 
kurie atvyko čion kaipo imi
grantai. Kai kurie atvyko trys 
šimtai metų atgal, kiti tik va
kar. Turi būti gilesnis suprati
mas tarp grupių naujų imigran
tų ant vienos pusės ir imigran
tų ainių, pavadintų amerikie

CROWN
KŪRENAMAS

ir parduodami

Visuomet Apsimoka Pirkti Geriausi
ES

būti vartojama 
tiktai pasinę

Gasu, Anglimis, Coke arba Medžiais
Du pečiai viename, didelis pečius gali būti kūrenamas 

gasu arba anglimis. Keturios skyles dėl anglių sekcijos 
iš viršaus ir keturi burneriai dėl gaso sekcijos iš viršaus. 
Dvigubas perdirbimas šildymui pečiaus.

Užbaigimas pilkas arba mėlinas percelinis enamel. 
Galima jį nuvalyti taip lengvai kaip ir indą. Vartokite 
tiktai drėgną skudurą, jokio juodyto nereikia. Taipgi da
romi juodi ir nikeliuoti.

Šaltame ore analine dalis pečiaus gali 
kambarių apšildymui. Vasarą vartokite 
dalį.

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti 
didžiausiose rakandų krautuvėse Chicagoje ir apielinkėje.

Išdirbinė jami per

Kombinuotas Anglinis ir Gasinis 
Pečius •

GROWN STOVE WORKS,
CHięAGO, ILL. ■

ELEKTRA
ivtevą Ir pajiagą suvedama | mhmi la naujus uau, taipgi ai!*- 

tavas. Caih arba ant iimokSjlmo.
Plrmntinl Lietusią Elektros Karporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Imc.
A. BARTKUS, Pres.,

1619 W. 47th St, Tek Boulevard 7J01,1892. ChfcagB.

■■■..... ....................... 1 .........................

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N0RTHWAY 1533
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 1Q:8O šventadieniais.

5211 Ruseli St. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kamp. Orleans
DETROIT, MICH.

Atkeliauja Įdomus
Svečiai

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

• \ • v
i ' i ' I
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čiais, iš kitos pusės. Turi būti 
dauginus tolerancijos musų ame- 
rikanizacijos būduose amerika- 
nizuoti tuos naujai atvykusius, 
kurie sudaro dalį musų politiš
ko ir ekonomiško kūno. Nes jei
gu tie imigrantai pagelbės mums 
toliaus išvystyti musų šalį, tai 
Amerikos įstaigų gerumai ir 
naudos turi būti jiems perstaty
ti, ir tas perstatymas gali būti 

| atliktas tik su taktu ir nuošir
dų supratimu jų pažiūrų.

“Savo keliu, ieškodamas su
prasti be mokinimų, be prievar
tos; per savo praktiką paaiškin
ti Amerikos institucijas imi
grantų praeitį, jų problemas ir 
kontribucijas, Foreign Lang
uage Information Service paro
do savo supratimą, problemų, ku
rie veda prie geresnės valios 
tarp įvairių grupių ir imigran
to naturališką sutvarkymą savo 
gyvenimo prie naujų aplinky
bių.

“Girdėjau daug apie ameriko- 
nizavimą. Turėjau geriausių 
progų ištirti visą problemą. Ir 
suprantama, kad geriausias bu-

liiliillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkčs, kad aptieka The New City 
I’harmacy, buvusi po nmn. 332/ 
S; Halsted St., dabar persikėlė j 
naują vielą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresni patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3430 S. Halsted St., Chicago. III, 
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS 

das nėra tas, kuris sulaiko ar
ba panaikina imigranto natura- 
Jiškus norus ir palinkimus. Per 
pavergimą nepadarysime gerus 
piliečius. Ir* nepadarysime gerus 
piliečius baudžiant svetimų kal
bų laikraščius.

“Karo laiku, buvau priešas vi
sų blogų darbų prieš svetimus 

Getyours while offerLasts/ 
$4^Aluminum • 
paucakeGriddle

ihatr /

$4°-Alummum

Price

pAMATYKIT šį keptuvą pas jūsų groseminką.* Jus 
pasakysit, kad jis vertas kiekvieno cento iš 

$4.00. Musų specialis pasiūlymas jums už pusę 
kainos, štai kaip galite jj gauti. Pirkite 4 svarų 
pakelį Pillsbury’s Pancake Miltų, arba 3 mažus pa
kelius. Atsiųskite mums groserninko pirkimo slip- 
sus ir pirkimo kainą keptuvo. Tai viskas. Jūsų 
keptuvas bus atsiųstas apmokėtu pašto persiuntimu.

One of thejamily
[ii m ~ ---..............

Pillsbury’s 
Pancake Flour
Vyliojantys, minkšti, auksiniai-rudi blynai. — leng
vai ir greitai iškepami su Pįllsbury’s Pancake Mil
tais. Tik dadjėk vandenio arba pieno ir kepk. Su 
šituo storu alumininiu keptuvu, NEREIKIA RIE
BUMU. Taipgi nėrą durnų neiįąmąrvęjs.

Pillsbury Flour Mills Cortipany
2104 Fullerton Avė., Chicago, III. į

SElf-RISINO

KEPTUVAS
Yra ekstra didelis — miera 
11 % colių. Padarytas iš 8 
gauge aluminum —. garan
tuotas augščiausios rųšies, 
storinusio aluminum1 medžia
ga. Sveria 2 svarus. Nejkai- 
stanti juoda rankena.

laikraščius. Daugelis valstijų su
laikė mokinimą vokiečių kalbos. 
Nuo to laiko įvairios legisliatu- 
ros bandė sulaikyti mokinimą 
įvairių svetimų kalbų. Bet įsta- 
tymdavystė, kuri bando sulai
kyti Amerikos laisvę trumpai te
gyvens. Kad visos tautos turė
tų bandyti išsimokinti anglų kal

bą yra pilietystės priedermė. Ir 
taip pat tegul kiekviena tauta 
neužmiršta savo kalbos dėl prak
tiškos, moksliškos vertės. Kal
bos yra pirklystės ir komerci
jos raktas. Ir per pačių imigraiv- 
tų kalbas galime geriausia ves
ti amerikan i žavimą imigrantų.

[FLIS]

|)ltlM.MTWr.

Gudrus Teisėjas IšgeN 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdinta^) 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorkė 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeirtiyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė ^0 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jj! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimns)

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Mustj 
siuvėjas kalba lietuviškai.

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

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

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

Telephone Lafayett* 4543

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

,'au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
gaukite Naujienose
1739 S. Halsted St.
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Paroda Dailės Institutą
Amerika pasižymi tautiniu me

nu. Didelės dovanos už ge
rus paveikslus.

Už dienos kitos Požėla at
važiuos j (’hieagą. Atvažiavęs 
jis tuoj ims treniruotis, kad 
litikamai prisirengus prie ris- 
tynių sti

kenčia, ir jisai vakarais galys 
ramiaus miegoti.

Jisai pažysta tdos mažus vy
rukus, kurie pirmiaus vakarais 
n^unšainą gerdavo ir jo sienas 
tuščiomis bonkomis daužydavo: 
jie visi esą lietuvių vaikai.r

O Dieve tu mano, kokių baise-

Apie Vaičkaus teatrą
j • L\ 2tistdš' ■ J. Dudenus, konletistas 

V.»! Lopeta ir kiti.
*

Artistė P. Tendžiulyiė buvo; 
nebloga. Bet, sakysime, Marga-1 
ritos rolėje (dramoje “Pietro; 
Oaruso”) ji nedarė“ įspūdžio,Air 
atrodė silpnoka. Geriausi j L bu
vo Daratos rolėje (“Gaila ūsų“).

Pats Vaičkus, kaip jau minė
jau, vaidino gerai. Jis yra tik
ras artistas. O< vienok, atrodo- 
kad jis galėtų vaidinti, dar. ge
riau, jeigu nemėgintų vietomis 
persūdyti. Bfei'Ui gal buvo da
roma tuo tikslu, kad padengti 
ar pridengti kitų trukumus.

Dar vienas dalykas, kuris la
bai nekokį įspūdį badarė — tai 
artisto Vaičkaus kalba. Butų

vyrų rūbais įr darė visokius 
šposus ant gatvių, Vaikai įd£- 
ję tire erkek* i bonką jkidė^e. 
Žmonės išsigandę vieni slėpė
si, kiti gaudė ii’‘ muse išdykė
lius. Valkatų buvo didžiausias 
džiaugsmas, kad jię gavo ant 
savo 
blogo

“HalloMPcn” kam nors 
padaryti.

Išsižada savo darbų
Musų bolševokeliai yra ne

laimingiausi žmonės pasaulyje. 
Jei juos pavadink ponais, tai 
jie tave buržujum vadina,’ kaip 
pavadink draugais, — kas aš 
tau per.draugas? — gausi at- 
saįcyąfą/- Kaip kada jie giriasi 
bo|šėvikais esą, kaip kada už
sigina. į

Bahcėvičium. Jis ti- uybių aš radau kitam1 kendžių 
. ’ • Tikras atsitikimas,

Į gerbiamieji. Buvo šitaip. Už- 
‘eiųut vakarę kendžių nusipirkti. 
Savininkė, dav nesena moteris- 
padavė man /kę prašiau, mirkte- 
įėjo l^re bakią f ir'^ąkoj- “Bene 
draugas ądčėtunil į vidų, "užėltk” 
AŠ> - nenorėdamas pąsiirodytr gri- 
ndriuih, ■ užėjau. Užpąiaiy, bro
leliai jus' mjano, <užtikau ko. ne
sitikėjau:, trys mę'rginosV !visos 
priklauso prie vietinės parapi
jos- šeši ar septyni vyrai, yisi ge
ria naminėlę, bučiuojasi, glamo
nėjasi.^ O gaspadinė tiktai siu
to, tiktai ima kvoterius, dainuo
ja, kvatoja ir šneka atvira bur
na. Aš pragėriau porą dolerių 
ir vos išsiprašiau... Tai tikras 
atsitikimps, gerbiamieji...

— Padauža.

kiši, kad ir amerikonišku bu-.štoriuky. 
du ‘jam ’ pasiseks - surangyti 
“drapiežną dzūką”. ! ' . ‘

Spalio 30 d. kai trys vai. po 
pietų su muzika atsidarė - tris
dešimt septinta metinė Ameri
kos dailininkų paroda. Parodos 
atidaryme galerijos užplūdo 
miniomis. Tą dieną veik mažai 
ir teko pamatyti paveikslus 
dėl didelio žmonių susigrūdi
mo.

Paveikslų parodon sutalpin
ta 223, skulptūros kurinių — 
98.

Didžiąją dovaną $1,500 ap
teikė Eugene F. Savage, new 
yorkietis, už paveikslą “Re- 
cęssional. Lv. jip >via* 
k6 ir aukso mv^alį su pagiri-Į ; V™«. 
m u nuo Fra n k Logan. P-fts ir į 

Logau paskyrė 
tretą Malcolm 

Pai’cell. lam pačiam dailinin
kui už jo motinos portretą N. 
\V. (larris paskyrė bronzinį 
medalį ir. $300. Potter Palmer[ 
paskyrė aukso'medalį ir $1,000 
Iajoii Kroli (Dailės Instituto 
mokytojui) >už piešiųį;J“Jąunu 
moteris,^ P-IąnKeith< Špalding 
paskyrė < $1,000 ųž skulptūros | 
biustą dėl’.1 George Grafly. Dar 
tr rl u 11 ttu.) LiyacjcsIz i

Lietuvių Rateliuose.
KĄ GIRDĖJAU IR MAGIAU, 
TĄ IR JUMS PASAKAU

Gerbiamieji: —
Gerbiantieji skaitytojai, norė

čiau jums atsįrekomenduoti: 
esu naujas Naujienų reporteris. 
Pavardės tikrosios jums * nesa
kau, vadinkite mane Padauža— 
reporteris Padauža. Jis, gerbia-

p-ia Krank
$1,000 už

Be to. jis dar aplai-

[sios į Halsted St. ir dairausi i 
šonus- Na-gi- gerbiamieji, žiū
riu ir matau: Zalpukas lapų po 
pažastę prisikimšęs siūlo . vi
siem bolševizrflo piragų, o kitas 
žmogus ant sugriuvusios kėdės 
pasilipęs ir šneka šitais - žo
džiais: “Sugriuvęs, supuvęs, su
lūžęs, sutrupėjęs...” Sustojau: 
aš maniau, kad draugas kalbė
tojas apie mano- automobilių 

'kalba. Pasukau ratus, pajudi
nau fenderius: viskas tvarkoj. 

Kalbėtojas vėl šneka dar gar
siau: “Mes juos nušluosime, ap
valysime šitą šalį- išmušime 
juos visus, ir užplevesuos rau
doną vėliava VVashingtone, Fos
teris sėdės prezidento sėdynė
je. .”

Kalbėtojas kalba dar geriau.

ir daugiau’ yęa paskirta dova
nų. kurios y«a Mažesnės — po 
porą šimtų ir pd'^ilt^. dol.

Reikia pasakyt, ktMr’dcęvapas 
gavusieji paveikslai yra lahai 
g\»ri ir veik visi tąpo iš pirmos \ 
atidarymo dienos parduoti. Yra." 
labai įvairi ši paroda. Daug pa * 
veikslų nėra gavę dovanų, bet’o 
• • _ • 1 _ ? _ 1 ”• • • V ' Z-

». —

anuos. Jono Sargrinto, Lotus1 Pirko vaikai 
BHts, jo dukters portretas, ku- nas, 
ris priklauso Toledos muzėjui betojui po kojontis. 
ir daugybės kitų žymių daili- į viso labo beliko trys 
ninku darbai, yra stebėtinai Zalpukas be kepurės 
puikus. vis dar vaikščiojo

Yra patartina visiems aplan- siųlė praeiviams

Čigoniškas patriotizmas
H n

■ i »•*•!» : :r--
Kada paklausi čigono kokį ti

kėjimą jis išpažysta, ilgai nelau
kus gausi atsakymu: “aš- ponuli, 
galiu būti tokio tikėjimo, kokio 
ponulis norite.”-;,1 Dirstelėję į 
nekuriu ėhieagiečių lietuvių vei
kimą, tokį; pat čigoųą .galima 
pamatyti apsivilkus patrioto rū
bais. . . *.

Per ilgas raštas būtį, kad at
pasakoti tokių čigonų karo lai
ko veikimą. Užteks mums čigo
nus pamatyti vien iš artimos 
praeities veikimo.

Chicagiečiai pamena gerai, 
kaip sandariečiai praeito vasario 
16 d. surengė banketą, paminėji- 

. Buvo tai

Tai buvo prieš dvyliką metų.
Vėlyvas ruduo. Ne tai lijo, nė 
tai snigo. Važiavome tris de
šimtis varstų suviršum papliu
rusiu keliu pažiūrėti artisto J. 
Vaičkaus skrajojantį teatrą.

Teatras kalbamuoju laiku bu
vo sustojęs Mažeikiuose. Vaidi
nama buvo šaltoje- drėgnoje dar
žinėje.

Bet nies nepaisėme nepatogu
mų, nematėme trukumų...

Mums tai buvo tikra šventė,
tikra puota. Ilgai po to kalbėję- daug sveikiau, jeigu jis tos kai
me apie Gobų (tą rolę lošė art. bos nebūtų pasakęs. Ji visai ne- 
Vjaičkufr), apie Genovaitę.
Į Dąug nuo to laiko vandens nu- 
begoį daug atmainų įvyko. Man, 
tos '“ekskursijos” į Mažeikius 
dalyviui, teko Lietuvą apleisti ir, bias, žinias“ amerikiečiai yra 
zinoika’ niekuomet nesitikėjau girdėję šimtus kartų. Ta kalba 
Washingtono žemėje su Vaič- tik publiką privargino* ir suerzi- 
kaus teatru vėl susidurtįr' no. . /

Tačiaus kalnas su Įminu ne-1 Pakalbėjęs “nuo širdies,” aš 
sueina, o žmogus su žmogum... visgi linkiu artistui Vaičkui ko 
Žmogui ir pasaulis yra persiau- geriausio pasisekimo dirbti me
ras. z no srityje tarp chicagiečių. Dau-

Vienok prie dalyko. Lapkri- giau apsipažinęs su amerikie
čio 5 d. vėl teko Vaičkaus teatrą čiais- jis mokės igvengti tuos 
matyti, šį kartą nebe daržinė- trukumus, kurie pasireiškė pir- 
je, o patogiame ir erdviame te- įname pasirodyme.
atre. Nežiūrint visgi į tai, teat- j 
ras nebesuteikė man to*„ gilaus 
įspūdžio, kaip anoje Mažeikių 
daržinėje...

• Nern)ąlopu tat pasakyti 
taip y

■ įKad p. Vaičkus yra geras ar
tistas’ delei to pas m»ane nėra a- 
biejojimo- Jis turį stebėtinai ge- l'čągį 
įja ir elastingą balsą ir puikią'* lietai. laiko kai • jiedu sugryžo 
techniką. • ,1-fe Lietuves. Jiems patiko Lie-

Bet vienas vyras ne talka. O tuvoje, tad vėl iškeliavo ant 
visų metų laiko atlankyti gimi-

buvo vietoje, žavėti arft^įfilkie- 
čius tokiomis pątfiotihgomiš 
deklemacijomis jau nebėra gali
ma. Priegtam “visas tas žvar
bias, žinias“ amerikiečiai —

bet'

—Titus Tacitus.

Žinių trupiniai
Išvažiavo - Lietu von

Jonas ir Elena S vairu, 
N. Lcamington St., apleido 

į ir važiuoja Lietuvon.

10(7

Apie

Gabus biznierius
N ors ši oj e prezi de n to r i n k i - 

mų kampanijoje visi buvo “bi- 
zi” politikoje, bet kai kas vis 
dirba ir žiuri iš ko duoną val
go. Real Estą te šiame laike su- 
slekąyo, bet kai žmonės atsi
davę dirba, tai ir biznį pada
ro. F* -- '

.1. N. Zeweit Real Estate, 
4377 Archer Avė., dviejų sa
vaičių laike padarė didelį par
davimą. Pardavė K. KalainMJį, 
9(Mi W. 31 St., didelį kampinį 
lotą už $8500. Kalaina rengia 
si budąvoti gčselino stotį. Par
duota 13 lotų, 5 kambarių na
mas su dviem akrais žemės ir 
biznevą namą su dviem ant 38 
gatvės lotais. •

P-o Zeyvert ofise randasi ir 
Karolio Požėlos paveikslas. Jis 
stovi po stiklu, kad pažiūrėję 
į jį pardaivėjai gautų daugiau 
jėgų ir energijos jųjų darbe. į

i
i

Biznis pakeitė bosą
* Lietuvių valgykla, 

Halsted St., pakeitė 
są. Al foną s Masiulis, 
vo savin imkas šios

*

bu-

(Seka ant 8-to pusi.)

/. ' ‘ .
IGNACAS DAMBRAUSKAS

t ____ __ publikos išviso šešios dūšios. 1X1111 Lietuvos šventės.
jie ne kiek nėra prastesni už; Greitai vaikai pradėjo rinktis, j8’ana puikus pokilis, surinktinė 

i orinčius ir bana- Ichieagiečių visuomenė. Ir štai 
valgė ir lupynas metė kai- ,kada susirinkusių ūpas buvo pa- 

Publikos kllęs> tada Sandaros vakaro ve
dusios ir dejas prabilsta į susirinkusius 

aplinkui 
ir dar ilgai 

bolševikų pi-
kyti šia parodą, nes yra labai 
įdomi dailės paroda. Paroda 
tęsis iki gruodžio 1 I d. Suim
tomis, nedaliomis ir scredomis 
įžanga dykai. Jeigu kas nori 
turėti parodos katalogą, gali 
gauti ten pat užsimokant 25c.1

ragų.

vakarą, einu
žinių jums

prašydamas aukų , sudėti Vil
niaus reikalams.

Aukų surinkta nemažai. Tik 
tos aukos kaip į vandenį įkrito 
— niekas nežino kur jos pasidė
jo. Nepersenai- per Naujienas

gatve ir i buvo paklausta Sandaios kur 
pranešti, dingo tos aukos, kurias suaukar

1 w • a a . a

—Reporteris.

Darbininkas užmuštas
Kasant griovį vandens nuova

dai, prie 35 ir Dearborn gatvių, 
įgriuvo žeme ir vieną darbinin
ką užmušė, o du sužeidė. Užmu
štas John Farrell, 700 Sebor St., 
sužeisti H. L. VViIliams, 2242 
Fulton St. ir II. C. Ma^on- 1751 
Soį Lavvrence Avė. Abu yra tiek 
sunkiai sužeisti, kad veikiausiai 
mirs.

MUNŠA1NAS SUARDĖ 
NAMĄ

Paliktas be priežiūros namuo
se 4069 N. Narragansett Avė., 
didelis munšaino valytuvas eks- 
plodavi ir išnešė visą namo šoną; 
paskui namas užsidegė. Polici
ja dabar j ieško CUiirst Tarass, 
kuris gyvenęs tame name.

V akar du žmonės liko užmiušti 
automobilių: Stanley Piotrows- 
ky, 9 metų, 2250 So. Ailbany Av. 
ir AJbert Vau Gheem, 43 m., 
1009 E. 60 St.

Keturios moterys ir vienas vy
ras 15 warde- 23 precinkte skai
tė paduotus pereitą antradienį 
balsus 42 valandas be jokios 
pertraukos — be. valgio ir be 
miego, tik retkarčiais išgerdami 
kavos. Balsavimo vieta buvo 
Thier grosernėj, 5928 S., Kjlda^ 
de Avė. • Balsuotojų tame'pri- 
cinkte buvo tik 377.

Sam Gaston, 27 m., 3140 Ca- 
lunlet Avė., liko pašautas įii^al 
mirtinai sužeistas barny valgy
kloj prie 230 E. 31 St. Puoli
kas pabėgo.

j ieškau
Pirma manęs eina du žmonės irjvo chicagiečiai praeito vasario 
kalbasi. Tai buvo prieš rinki- 16 šventėje. Į tokį paklausi

mą Sandaros kasininkas taip at- 
kad draugas sakė, kaip civilizuotam žn)°gui ono kolv-ti. _  1________ La_ 1._ a*

kalbasi.
mus.

Fosteris gaus milioną balsų- — 
vienas sako.

—Aš beeinu, kad Fosteris 
nieko nagaus.

Juodu susibečino iš 5 dolerių, 
Po rinkimų jiedu vėl suėjo (man 
geras prietelis pasakė). Pir
mas sako antram: še pankinė— 
paaukauk bolševikų spaudai. 
Antras painia penkinę ir sako: 
“štai kvoteris bolševikų spaudai, 
o kitus aš pragersiu, ei nava. 
Ir jiedu užsuko į vieną vietą iri 
gėrė, ir pragėrė tą penkinę ir 
dar daugiau. Draugas Fosteris, 
sako, visai maža ką laimėjęs.

nepritiktų atsakyti.
Iš tokio sandariečių pasielgi- 

rr^o reikia suprasti, kad aukų ga
li prašyti sandariečiai, bet kur 
tos aukos yra sunaudojamos, tai 
vieni tik sandariečiai gali žinoti.

Ant nelaimės vasariai 16 d. 
švente tapo perkelta ir jos sun
ku laukti, Vilniaus reikalams: 
renka aukas visai kitus komite
tas, kurio Sandaros šulai nere
mia. šitokių gi svarbių nuoti- 
kių Lietuvoje neatsitinką, kad 
butų galima rinkti aukas. Reiš
kia, biznio nėra.

Ir štai musų čigonėliai yra pri
versti nusimesti Sandaros rūbą 
'ir apsivilkti kokio tai Meno Rė
mėjų rūbą, žinoma, kad vieno 
nario komitetui sutverti ir val
dyti nepakanka, reikia bent ke
lių. Ir štai atsiranda keli san
dariečiai, kurie buvo priešakyje 

j aukų rinkimo Vasario 16 d. ir 
[apsivilkę “Meno Rėmėjų” rūbais 
(“pasiaukojo” surenkti Vaičkaus 

savo'nameii'uš l^atro vakaru nor» tokia darbas 
ako, kad vaikezai geriallnb,au.B,rut?!- kur».tU’

keližj.Žmogui kartais bėda 
pastoja ir geriausioj vietoj, štai 
tikras atsitikimus. Lietuvių so
stinėj- Bridgeporte gyvena du 
kaimynai, vienas turi savo na
melius, kitas namelių neturi, 
bet užlaiko kendžių krautuvėlę. 
Toj kendžių .krautuvėlėj jisai j 
pardavinėja munšainą jauniems» 
ir seniems, daugiausia jauniems. 
Tas lietuvis, kuris i 
turi, s;
munšainą vakare- o tuščias bon- 
kas meta į jo jardą arba stačiai 
į jo auzos langus. Jis 
policijai pasiskųsti, ■■p: _ X- „ H_ l,X?.

ri pasitikėjinfą pas chicagiečius. 
štai jau pamatėme Ir apgarsi- 

"isai nuėjo nimus. Apgarsinirn|as taip gud- 
•nieko ne- riai parengtas’ kaip žvėjis, ka<į 

pešė. Jisai ėjo “aukščiau” skųs- parengia žuvei meškerę. Iš ap
garsinimų nieko nežinosi kas 
rengia ir kiek tikėtai kainuos. 
Bet tik kada nueini į nurodytas 
stotis ir paklausi apie kainas ti- 
kiętų, tau tifc’tada pamatai čigo
niškas pinkles. * Ištiesų, jeigu 
pinklės statomos publikai tautos 
meilės vardu, tai tokis patriotiz
mas yra čigoniško įpęfl^žįo ir 
kaipo tokis mums( visai nereika
lingas. į

tis. Tenai jisai, žmogelis, turė
jo daug bėdos. Jani liepė po- 
pieras pasirašyti ir bonsą uždėti. 
Jisai nesirašė ir bonso nedėjo. 
Dabar jisai iiĮan sakė, kad jau 
atvažiavo didelis >. automobilius, 
išlipo penki vyrai,\sudribo visi į 
mažą kendžių (štoriuką, pavartė* 
pakratė ir išsinešė porą bonkų 
naminėlės;...

Dabar jo jardas švaresnis, ir 
jo namelio langų stiklai jau ue- Domininkas.

vaidinimuose nėra talka ir du.
Pirmoje vietoje vaidinimas nes ir pažystamus, švabas pa

turi būti suderintas, Karminiu-1 eina iš čiokų kaimo, Alvito 
gas, turi pasireikšti, kaip anglai, valsčiaus, Vilkaviškio apskr. 
sako, “team work.” i

To apie p. Vaičkaus teatrą ne
galima pasakyti. Sakysime, la
bai lengva buvo pastebėti, kad 
p-lė M. Jakavičaitė bei p.p. J. 
Kemėšis ir K. Krištupaitis yra 
šiek tiek apdailinti mėgėjai- ■ 
veikia tiesą pasakyti- apdailinti 
(gal tiksliau butų pasakius, ap
tašyti) toli gražu nepakankamai, 
šiurkštumai jų vaidinime buvo 
labai aiškus.

Varde dūšių kūnai
Jau užsibaigė k va i lavoj imu 

laikas. Uždušinė (vėlių naktis) 
padarė galą visokiom nesamo- 

Ir nem. Per porą 'savaičių vaikai 
iri ' rrai t L 1 a -v • I —ir vaikinai su merginoms vaik

ščiojo maskuoti? darė tškadas, 
vartė, daužo iškabas ir visaip 
tepliojo sienas ir langus. Pa
skutinę naktj merginos rėdėsi

7

1745 
savo 

kuris 
valgyklos, 

pardavė valgyklą jaunai, ener
gingai merginai p-lei, j ’Adęliįi 
Eikenbergiutci. Prie jos dirįd 
ir josios scįsijtt^^ri^'m savo 
broliu Joinę^fVi&'j darbininkai 
yra

Lietuvių Audito- 
Ją parašė p. A. 
S. String S|t., dėl 
Gražiai skamba

Lietuvių Auditorijos 
polka

Atsiradus Lietuvių auditori
jai, atsirado 
rijos polka. 
Peikus, 1615 
kanstanlinos.
ir meliodija labai atatinka tam 
vardui. A. iPetkąus draugai 
muzikantai išmėgino ir užgyrč 
jai tą vardą. Patvirtino muzi
kos gražumą ir, vardą klerna-

Mes duosime 
jums 
$1.00 

DYKAI
Jei jus ateisite j musų krau
tuvę ir darodysite mums, kad 
jus galite nupirkti tokį pat 
tavorą pigiau.
Jei jus galite pirkti pi

giau negu, kad mes , 
parduodame

ŽIŪRĖKIT
Čion

»=; DVIEJU DIDELIŲ KRAUTUVIŲ 
Mes galime darodyti visiems Chicagiečiams, kad 
šios krautuves parduoda pigiausiai. Mes garan
tuojame žemiausias kainas už viską ką tik jus 
pirksi te!!

Ar jus galite dasiprotėti ką tas reikalauja iš musų? Ar jus galite suprasti 
ką tas reiškia dėl publikos? 7

IŠBANDYKIT PAS MUS — RYTOJ
Atsiminkite štai ką: Kad mes teikiame didelę garantiją nuo Calumet į 
Congoleum Krautuvių, jogei mes parduodame pigesnėmis kainomis Kaurus 
Musų kainos kiekvieną dieną yra pigesnes negu, kad jos yra skelbiamos kitur. 
Mes darome tą patikrinimą nuolatiniu ir sistemačiu patikrinimu.

Nauji Congoleum Kauru Pattern’ai yra čionai

Tie patys ką jus matėt skelbiamus visuose 
žurnaluose' Congoleum Art Sųuares, 9x12 
tiktai už....:....................... $6.95
9x12 WiltonVelvet ir Axminster Kaurai, 
kol jų yra.................... $29.95

Tikri Congoleum Kaurai, mieros 9x12, parsi
duoda už......................... $9.96

r

Congoleum kaurai yra ideališki nuo vandens apsaugojimas virtuves grindy 
uždangalas, valgymo ir miegamo kambarių. Jie yra plaunami, tvirti ir eko
nomiški ir neprikimba prie grindų. Didelis pasirinkimas karpety, tile, medžio 
ir matting pattern’y, visokių styliy, spalvų ir mierų pritaikintų prie jūsų 
kambarių. Biskį įgadinti.

i • * ) j«t

Calumet Carpet Congoleum Stores
South Chicago, 
9041 So. Com- 

mercial Avė.

Pašaukite į Musą iKųnlraktų Departamentą dėl Spe
cialių Kainų l'd^l Musų Kontraktinio Darini 

Neužmirškit adreso. Apskuitliaviniąs teikiamas dykai 
Phone Pullnian 9362

Roseland 
11336 South 

Michigan Avė

Mirė po sunkios ligos lapkr. 
5 d., 1924, 9 vai. vakare, 28 mė
tų amžiaus, nevedęs. A. A. Ig
nacas paėjo iš Lietuvos Kauno 
ėd., Šiaulių ap. Išgyveno Ame
rikoj 10 metų. Paliko dideliam 
nuliudime motiną Juliją po tė*. 
vais Milauskaitė ir 2 brolių ,.|r'J 
seserį Stella Pilkienę ir švogerj 
Joną Pilką. Kūnas pašarvotas 
Willow Springs, III. Laidotuvės 
K u batų j, į^kVičio 8 iš namų 8:30 
A. M,Joris atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Marijos 
Parapijos Bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į švento Kazimiero Kapines. 4.

• v» t I *'Nuoširdžiai kviečiame ’Vihus 
gimines, draugus ir pažystamus 
itiduoti paskutanj’,patarnavimą 
ir dalyva^utiJš^pFe* laidotuvėse.

, ,NuMpdęt \'
* t Motina, broliai, sesuo 

'I; ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, Yards 1741.

-—-- ’---- 777*
Į Reumati ilgumas?

Tas suteiks jums 
greitą palengvinimą

Tik biskutį uždėkite — skaus- 
/mas ii’ sustyrimas tuojau pra- 

/ nyks ir tuojau pajausite geriau, 
nes bus siunčiama šviežus krau
jas j tą vietą. Nereikia trinti. 
Tik uždėkite švelniai. Nusipir
kite šiandien tą pagelbą. Pas 
visus aptiekorius — 35 centai!

■ Sloaris Liniment
— Prašalina skausmą!

DYKAI 
Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bū

dą reumatizmui ^ydy- 
ti, kurj mes pasiųsim X -V" v 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš- 
čio skaitytojo namus, fY 
kuris parašys mums w 
apie tai,. Jei turi skau- y / 'Iii 
•smus raumenyse, ar // // 7//
sąnariuose, jei jie yra // f I I 
sustirę, ar jauti opu- U 11 J. fflv, 
mą, jei kankina skaus-fl ftUlilllv 
mai prie kiekvienos oro^ J j 
atmainos, tai Čia tavo <0^ 
proga išmčgįninti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo^šiąitanus. Net jei ta
vo liga butų užsisenejusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamta sitjstuin 

mums pinigus, prisiųsk tik Savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis. 
Šimtams yra pagelbčjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
les progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PAPRAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO, 
DEri . X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicągo, III.
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. ŠVICT. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. 4 Chicago. III

•x Dept. 2. T ^ -'a* 

Ar jus žinote, kad ' ,♦ ’
Ex Kauno miesto majorus J./Mi 

kuckis nesenai valdžios yra pa
skirtas Kauno kalėjimo prižiūrė
tojas. Ar jų,s žinote, kad riielnuH* 
Turkiški cigaretai padaryti, is |U0% 
Mlttvpo Turkiško tabako. Miliona? 
rūkytojų permainė j tui kirkus, ta? 
tur būt yra priežastis.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Ateities Žiedo vaikų draugi
jėlės, Brighton Parke, per vi* 
są laiką bolševikai buvo apte
kimais. Per kiek laiko jie bu
vo pasiliuosavę 
kos diktatūros, 
lis \V. 
kovojo, 
ją ii

imtu

nuo bolševikiš- 
nes jų priete- 

Strygas su bolševikais 
Jam įstojus į jų parti- 

ir vėl buvo pakviesti bolšb- 
nuo jų organizacijų, kad 
vėl savon apiekon. Suėjo, 
atstovai nuo savo drau-

siunąs agituvo.. Jie atėję agita
vo ir džiaugėsi, kad tapo nu- 

Jei nubalsuota, tai 
tekti. Dabar

pyksta, kad vaikai
ir turėjo jiems 
kai kurie
nėra jų naguose. Kad nubal
suoti, tai buvo ir rengtasi prie 
!<>. Metai laiko nedalyvavę vai
kai pas juos skaitosi vis na
riais. Tur būt lodei, kad jų 
tėvai jų partijos’ žmonės. Skun- 
dimąsis, kad ne bolševikų fan

ui lik išsižadėjimas 
do ir darbų. Galėsite 
revoliucijas tiems vai- 

kaip kad kalbėjote, 
Sikstetas “progresis-

čių”, keletas narių A. L. I). L. 
I). ir ‘.darbininkų” partija lai 
via bolševikai! Kam reikia 
veidmainiauti ?

savo vai 
vėl apie 
kučiams,

Verkšlena nabagai, kad tas 
kenkia A. 7.. V. 1)., jei 
kas pavadina bolševikais. 
“Ateities Žiedui” kenkia, 
patiems bolševikams, nes
nės jų nekenčia įr nenori, kad 
vaikus kvailintų su savo ru- 
voliuci jomis.

juos

bet 
žmo-

Dabar bolševikai seimavoja, 
ar imt vaikučius savo globon, 
ar ne. Kai kurie priešingi ir 
norėtų, kad juos progresyviai 
nevadintų bolševikais. Jiems 
vaikai rupi tik kad galėtų per 
juos įsiskverbti į minias ir pa-

parengimų pardavinėja savo 
bolševikiškus laikraščius', lio-
iiigus į lomius, kad palaikyti 
savo gyvybę. Vaikai yra laiko
mi už slieką dėl pridengimo 
bolševikiško kriukučio 

Jie norėtų, 
visi žmones

girtų jų darbus,

sau 
kad 
ir

MAtfJIENM Chlorai

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI JIESKO DARBO
■m iua Penktadienis, Lapkr. 7, 1924

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
Si mano Daukanto Draugystės na

riams! — Visi nariai privalo dalyvau
ti surengtam baliuje, lapkričio 9 d., 
sekmadienio vakare. Mildos svet. 
(kampas 32 ir Halsted St.). Turite 
nepamiršti atsivesti ir savo draugus, 
nes nauji draugai ant to baliaus bus 
priimami he įstojimo mokesties.

< — Valdyba.

žaibo įsakymų Vaidylos renkasi ry
tuose, lapkričio 8 dieną.

— Vyriausias Vaidyla.

CICERO. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubo mėntsinls susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, lapkričio 7, d. 
7:30 v. v. V. Lukštos svet., 1500 So. 
49 Avė. Bus išduotas raportas pe
reito koncerto ir bus rinkimas darbi
ninkų ant Beis-Bali baliaus, kuris 
įvyks lapkričio 22 d., Liuosybės svet. 
yra ir daugiau svarbių dalykų. Daly
vauk it nariai paskirtam laike.

— Sekr. B. Tumavičia.

S. L. A. 129 kuopa rengia svar
bias prakalbas lapkričio 7 d., 1924. m. 
L. Yodvaiko svet., 731 W. 18 St. (bu
vusioj Rašinsko). Pradžia 7:30 vai. 
vak., įžanga veltui.

Kviečia Komitetas.

L. J. S. Lyga rengia draugišką pa
silinksminimo vakarėlį subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellowship House 
salėj, 831 W. 33rd PI. ir Halsted St. 
Žada būti bė kitko trumpas muzika
lia programėlis. Visi lygiečiai, ■ jų 
draugai bei sympatizuojantyš lygie- 
ėianis maloniai kviečiami atsilankyti. 
Praūžia 8 v. v. — Komitetas.

L. S’. .1. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkričio 7 d. 8 vai. vak. 
Raymond Chapel svetainėje (716 W. 
31 St.).

Nariai yra kviečiami kuoskaitlin- 
giausia atvykti. — Valdyba.

r Keistučio Kliuho Dramos St. repe
ticija veikalo Neturtas Ne Yda įvyks 
lapkr. 7 d., 7:30 v. v., pas M. Kaspa
raitį, 3827 Archer Avė. Visi lošėjai 
bukite. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkričio 9 d., 
Zvviązek Polek svetainėje, 1315 N. 
Ashland Avė. Nariai malonėkite su
sirinkt laiku, turėsite nominuot valdy- 

’bą ant kitų metų.
— X. Saikus, rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų turės 
slavo susirinkimą nedėlioj, lapkr. 9, 1 
vai. po piet, Mark VVhite Sųuare sa
lėj. Narės visos kviečiamos susirink
ti, nes bus daug svarbių reikalų, 
skaitymas konstitucijos etc.

Nut. rašt. E. Jozaitienė.

Roselando A. L. P. Kliubas rengia 
šokių vakarą, lapkričio 8 d., subatoj, 
7 vai. vakare Strumilos svetainėj 
107 Kat-Vč ir Indiana Avė. Orkestrą K. Pociaus. Kviečia Komitetas.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patamąvimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 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.

Automobilių Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
ti —j kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING 
SHOP.

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

Tel. Boulevard 0312

ISRENDAVOJIMDI
PUIKUS flatas ant rendos, 6 rui

mai vėliausios mados įtaisymas, švie
sus ruimai, kampinis namas, karštu 
vandeniu apšildomas. Randasi ant 
kampo 40 St. •

4001 Maplewood Avė.
Savininką galima matyti visada.

ANT RENDOS bekerno su 
pečiais, yra daug vietos.

Šaukite La\vndale 4621.

RENDOS fialas 6 kamba- 
lubos, karšiu vandeniu šil- 
renda $65.

4601 S. Riohmond SI. 
Atsišaukit 1532 S. Hennitage Avė.

3 lubos.

rių, 2 
domas;

RENDON storas- 1314 So. 48 
Avė-, Cicero. šotras tinkamas 
dėl visokio biznio. Įlenda pigi, 
savininkas ant 3 lubų.

ANT RENDOS flatas 6 ruimų, 
ant pirmu lubų. Elektra, gasas 
ir vana.

3146 So. Union Avė., 
Chicago, III.

4 RUIMAI RENDAI 
šviesus, gasas- elektra, gera vie
ta gyvenimui. Pigi renda- Krei
pkitės i krautuvę.

3108 So. Halsted St.

JIEŠKAUS darbo už bučerį, 
moku atsakančiai savo amatą. 
Kam reikalingas toks darbinin
kas Kreipkitės.

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St.

No. 176.

BARBERIAI, čia yra proga įsi
gyti gerą biznį. Parsiduoda 2 krės
lų barbernė pigiai arba mainysiu 
ant automobilio ar loto. Pardavi
mo priežastis — nesu patyręs to 
amato.

Barbernė 3653 S. Wallace SI.
Savininkas 3231' S. Union Avė.

Tel, Boulevard 7931

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

R EI KAI J N G A virėja 
dienomis.x Turi turėti g 
tirima.

3547 W. 63rd St

dirbti 
’ą pa-

REIKALINGA mergina ar mote
ris dėl namų darbo. Darbas pasto- 

’ " “ ’ ’l nuovus, gera mokestis. Atsišaukit 
4 iki 7 vai. vakare.

2137 N. Robey St.
Tel. Armitage 1191

REIKIA moterų dirbtuvės dar
bui- $20 į savaitę, antrų virėjų, 
$25 j savaitę, prie Saločių mer
ginos, $18 j savaitę.
... Atlas Employment Agency 

6300 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RE1KALINGAS l’lal jenitoriąusj 
pagelbininkas, turi suprasti visą* 
janitoriaus darbą. Unijos mokestis. J

PARSIDUODA labai geroj 
bučernfe. Lietuvių ir kitų 
apgyventa ir išdirbta vieta, 
viino priežastis patirsit ant

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 S. Halsted St.

No 177.

vietof 
tautų 

Parda- 
victos.

PARDAVIMUI .bučerne ir 
mas. Atsišaukite

10625 Hoxie Avė-,

na-

PARSIDUODA burčornė ir 
grosernė kampiniame name- lie
tuvių apgyvento j vietoj, Cicero. 
Matyk savininką visada 

1501-3 So- 49th Avė.
Cicero, III.

PARSĮDUODA grosernė ir bu- 
černė, už labai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo turiu du biz
niu.

821 W. 31111 St.

PARDAVIMUI pečius, did
žiausios mieros, gali apšildyti 
krautuvę arba flatą — beveik 
naujas — bargenas.

3462 So. Halsted St.

PA1RSIDUODA gerai įrengta
jaiuivi niuo .

'I'uri hut nevedęs. Duosiu ruimą ir restauracija uz pigią Kamą, nes 
valgį.

F. LOKI S, 
11139 S. Werner Avė. 

Imkit Cottage Grove Avė. karus 
11ii St. eikit 1 bloką i vakarus 
% bloko i pietus

turiu greitai parduoti.
2065 Coulter St.

iki 
'ir

'černė maišytų tautų apgyvento.]
i vietoj. Daro gerą biznį. Priežas- 

REIK.IA lietuvio pardavinėto-1pardavimo - važiuoju ant 
jo, pardavinėjimui Fordo karų, |^alrnos’ ,,, 
nereikia jokio patyrimo. Mes iš-.2722 
m<okinsime jumis uždirbti daug 
pinigų.

, R. P. Miller, Ine.
109 St. and Michigan Avė. 

Phone Pulln^an 3100 
Imkit 119 and Morgan St. karą

PARSIDUODA grosernė ir bu-

PARSIDUODA grosernė 
giai, nes turi tuoj parduoti.

Mary Statkus,
1823 Canalport Avė.

NAMAI-ZEME

pi-

Pardavimui arba mainymui
16 flatų apartnient building. 

rendos $800.00 į mėnesį; kaina 
$57,000. Randasi vienas blokas 
nuo Washington Park.

2 pagyvenimų bizniavas- na
mas, įmokėti .$1,000. Galima a- 
ti daryt i biznį tuojau, tinkamas 
bile kokiam bizniui.

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow su visais įtaisymais- 
Randasi 67 & Marųuette Road, 
netoli vienuolyno. Vertas $9,500 
parsiduoda už $7,700, įmokėti 
$2,000.

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $95.00 į menesį, į- 
mokėti $700.00 kitus kaip ven
dą. šituos visus namus galima 
mainyti ant kitokių namų, far- 
mų arba bili kokiu biznių. Pla
tesnių žinių kreipkitės,

C. P. Suromskis & Co.
Real Estą te, 

3352 South Halsted, Chicago. 
Tel. Boulevard 9641.

KOTELIS— VIEŠBUTIS
Ant Sheridan Road kelio, tarpe 

Kenosha ir VVaukegan, III., arti prie 
Mrs. Rockefeller ir McCorinick 
naujai statomo miesto, tarpe Ke- 
nosha, \Vis., ir VVaukegan, 20 uli
nių hotelis; naujas garažius, pabil
dintas dėl parankumo prie bute
lio; taipgi valgykla ir visi įrengi
mai, kas reikalinga. Gera proga 
dėl lietuvio; kaina su visais įren
gimais tik $23,000, įmokėt $6000.

KENOSHA, \Vis. raudonų plytų 
namas, 7 ruimai dėl pagyvenimo; 
apačioje saliunas, muro garažius, 
viskas šiltu vandeniu šildoma; lie
tuvių apidinkėje, ant geriausios 
gatvės Kenosha mieste. Parduosim 
viską biznį ir namą svkiu tik už 
$23,000.

DUONOS kepykla. Ručine, Wis. 
Biznis išdirbtas; visi naujausios 
mados įrengimai ir tik vienintelė 
lietuviška kepykla mieste, kuriam 
randas 2,006 lietuvių: verta $4000, 
parduosim tik už $1800. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Kreįpkitės prie Didžiausio Lietuvių 
Kontore (office) Wisconsino 
slijoje, jeigu norite pirkti ar 
duoti, nežiūrint kur gyvenat.

MARTIN’S REALTY CO. 
321 MilvVaukee Avė., Kenosha, 

Phone 2723

par-

\Vis.

FARMA parsiduoda per savinin
ką, 83 akeriai geroj žemės su vi
sais prirenglmais — gyvuliais, na
mais; gražus sodas ir upelis. Par
duosiu arba mainysiu į namą. Sa
vininkas turi kitą biznį Chicagoje.

3343 įSo. Halsted St., Chicago 
Tel. Bouleavrd 8167

MŪRINIS bizniavas namas ant 
Bridgeporto; storas 5—5—6 ruimų, 
garažas dėl dviejų mašinų. Savi
ninkas tnainys ant liile kokio biz
nio — mažesnio namo ar faunos. 
Parduoda savininkas.

-3231 S. Union Avė.
Tel. Boulevard 7931

PARDAVIMUI arba rendon rui
mas So. Side, nauja 6 kambarių 
cottage, 1'4 augšto, galima pada
ryti 2 fintu, cementiniu pamatu, 
furnace šildomas, penai valgomas 
kambarys, bufetas, 7 pėdų skie
pas, nereikia agentų; .kaina $6500, 
cash $1000.

M. K. MitchCll, ‘5923 S. Robey St.
Tel. Diverse” 1971'

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIRIAI

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

MOKYKLOS
J Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFH Z, Manager

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.

500 BEAUTY OPERA-
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel-' 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL VVAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

TURfiKIT SAVO NAMĄ
Kum mokėti rcndą 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. CONSTRUCT1ON CO.
936' W. 79 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais. »

PAISIRENDAVOJA flatai po 
6 ir 4 kambarius. Flatai yra ge
rai

RAKANDAI MES TUMM»: KELIS GERUS 
PIRKINIUS.;

Namų ir lotų. Nauja 4 kambarių 
cottage, cementiniu pamatu, cementi
nis skiepas, viskas moderniška, elek
tra ir t. t., lotas 50x125, netoli 
Marųuette Parko, kaina $4,000, cash 
$1,000.

REZIDENCIJŲ LOTAI
J,nt Mes turime keletą likusių 30 pėdų lo- 

i nuo Westem Avė. ir Marųuette 
»Rd., už tikrą bargeną. 7‘ ’ ' ’ *

kol kainos nepakilo. Atdara nedėlioj 
ir vakarais. n

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Western Avė., 

Republic 5550.

Nedelioj lapkričio 9 <1., 7:30 vai. 
vak. Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
įvyks prakalbos su paveikslais. Mel
džiame visų atsilankyti, nes bus taip
gi ič muzikos programas.

— J. Vaitulis.

įrengti. 'Renda pigi.
2630 W. 41 St. 

Arti Rockvvell St.
Republic 8915

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai, nes turiu apleisti miestą. Par 
(luošiu skyrium ar visus kartu, 
ruimai, gražioj vietoj 
eolu parko, 
davoti, 
duoti; 
vietos. 
Clark

pa-
JŲ 

net 
nes

sižvejoti.
klausytų 
spauda;
jie mokinu vaikus. Taip, taip!
•lūs galite kvailinti kai ku
riuos kai kada, bet jus (bolše
vikai) negalėsite visuomet vi
sus kvailinti ii’ prigaudinėti.

—R.

ST. CHARLES, subatoj, lapkričio 8 
d., 7 vai. vakare, švedų bažnytinėj 
svąetainėj, kampe Indiana ir 4 gatvė, 
įvyks prakalbos. x

Antrą valandą po pieų toj pačioj 
vietoj bus lietuvių kalbos pamokos 
vaikams. — J. Vaitulis.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ne- 
dėlioj lapkr? 9 d., 1 vai. po pietų 
Davis Square Parke svetainėje, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Gerbiami 
draugai malonėkite visi laiku pribūti 
nes turime daugel svarbių reikalų ap? 
tarimui.

UŽ DYKĄ ruimai tam, kurio mo
teris apsiima gaminti valgį 
ypatai 
bariai 
dynė. Gali atsišaukti merginos arba 
našlės.

FRANK VORONOVICH 
925 So. Winchester Avė. Chicago.

vienai 
ir apšvarinti kambarius. Kam- 
garu šildomi, elektra ir mau-

6 
prie Lin- 

ir> ruimą ren- 
$.30 į mėn. Du ruimai iš- 
burdingieriai palieka ;

Tarp dviejų karų linijų -- tu 
ir Halsted.. <■ ~

2660 Ovchard < St.
Tel. Buchingham 9053 

Ant pirmų lubų; klauskit \V.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na- 
, aržuoliniai 
vestibule, ice 

baksis, gasinis pečius, uždaromos lo
vos, viskas išrenduota, garu šildomas, 
kaina $22,000, pagal jūsų pačių • iš
mokėjimą.

5751-53 So. California Avė.

Pirkite dabar I mas» tiktai užbaigtas, 
Ldnrn nedėlioj trimingai, tile vana ir v

— Rašt. F. Motuzas.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia puikų vakarą subatoje, 
lapkričio 8 d., Mildos svetainėje — 
visi, lietuviai ir lietuvates nuošrdžiai 
kviečiami atsilankyti ir smagiai, gra
žiai pasilinksminti. šitas vakaras 
bus vienas iš smagiausių vakarų ši
tame sezone. — Komitetas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sekmadie
ny lapkričio 9 d., MalinaUskio salėj, 
1843 So. Halsted gt. 1 vai. po pietų. 
Susirinkimo svarba bus tarime Au
ditorijos atstovas išduos, raportą ar

PARENDAVOJŲ kambarį dėl vai
kinų arba merginų, arba vedusiai po
rai. Kambariai šildomi, ar su val
giu ar be valgio. Patys galėsite 
sigaininti kad norėsite. Ant antrų 
bu iš priekio.

J. K.,
703 W. 21 Place, Chicago,

pa- 
lu-

III.

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
švarus, su visais parankumais 
valgiu vienam vaikinui.

Matykite
1910 W. 21 PI., 

2nd fl. rear

ir

KAM HARIS rendai, vienam ar 
dviem vaikinam, ar merginomsąiionjos atstovas įsuuus ~

bus galima Auditorijos salę gauti su- j prįe jaunų žmonių.
rengimui jubilėliniam baliui 20 metų 
draugystės sukaktuvėms paminėti. 
Todėl nariai yra meldžiami skaitlin
gai atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, rašt.

2900 Lowe Avė.
2 lubos ,

PARSIDUODA 5 kąmb. ra
kandai—sykiu ar skyrium. Taip
gi ir labai geras Automobilius. ( 
Viskas pigiai-

6925 So. California Avė.
' 1-os lubęs.

PARDAVIMUI lotas, už $200 pi-( 
nigais nupirksite lotą prie 63 St. 
Randasi biznio ' vietoje. Paimsiu 
išmokėjimais po $20 į mėnesį, lu- 
riu parduoti ši mėnesi.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 594

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo ar loto grosernę ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyve
nimui.

3443 S. Aubiu/n Avė.

PLAYER PIANAI

Turi būt paaukojami tuojau

$125

sena,

už.

MAN REIKIA mažos arba 20 
akrų fanuos, kur nors mainais . i 
namo prapertę Chicagoje. Mano 
prapertė randasi geroje vietoje. Ką 
us turite pasiūlyti?1 NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St., Box 593

PARSIDUODA arti Vienuolyno 
mūrinis bungalow iš 5 kambarių, 
fumice šildomas. Nauji įrengimai. 
Mūrinis garadžius dėl vieno automo- 
biliaus. Parduosiu labai pigiai, vie
nas blokas iki karui ir vienas blokas 
iki Vienuolyno.

2321 W. 69 Street

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

PARDAVIMUI 4 lotai, ant kampo, 
100x125 visi sykiu, ant 61 St. 
Normande 
$1250. 
jimais.

1739

ir
Avė. Kaina už 4 lotus

Cash arba lengvais išmokė-
XT dNaujienos,

So. Halsted St., Boxj 591

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
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 atsilanTfyti. — Rengėjai.

SLA. 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą lapkričio 9 d., 2 vai. po 
pietų Jokantų kambariuose iš užpa
kalio, 4138 Archer Avė. Nariai ma
lonėkit atsilankyti ir atsiveskit naur 
jų narių. — Rašt. J. Povilaitis.

RUIMAS rendai vyrui ar 2 
merginoms, švarus ir gera vieta 
gyvenimui, 2 lubos frontas

3546 So. Union Avė.

ROSELANDE 
DIDELIS BARGENAS

Del stokos pinigų esu privers
tas parduoti savo 2 flatų mūri
nį namą, po 6 kambarius, garu 
šildomas- moderniškas, su sun 
parlorais* kaina $14,200. Cash tik 
reikia $3,500. Rendos neša $170 
į mėnesį. Tel. Pullman 0675

TIKRAS BARGENAS
40 akrų žemės, 10 ak. dirbamos ir 
sodno, 2 mvlios į miestą, 29 ak. gi
rios $450. 40 ak. gera žemė, geri bu- 
dinkai,/! myl. j miestą $3000, įmokėti 
$1500. 40 ak. geri budinkai, gera žemė 
gyvuliai, javai, padargai už $2300.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku- 
praleisti valandas nau-

1 lai- , prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas 
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite i

. dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus l‘i 
kus prie knygos, i

JIESKO PARTNERIU
RAGINE, WIS< — Lietuvių Dramos 

Kliubas ruošia maskaradų balių, lap
kričio (Nov.( 8 d., 8 v. v. Tumer 
Hali, kuri randasi prie Hubbard ir 
Lincoln gatvių. Maskuotiems sve
čiams duos dovanas pagal jų įvairu
mą ir vertybę. Visus iš apielinkių 
ir vietinius lietuvius širdingai kviečia
me dalyvauti, šokiai tęsis iki 1 vai. 
ryto. — Rengėjai. •

REIKALINGAS partnerys j 
bučernę.ir grosernę. Butų ge
rai, kad mokėtų vokišką kalbą. 
Atsišaukit greit.

4425 So. VVells St.

ANT RENDOS kambaris vie
nam vaikinui be valgio. Kamba
rys šviesus ir švarus ant 2 lu
bų prie šeimynos be vaikų.

4618 So. Washtenaw Avė.

PASIRENDAVOJA šviesus, 
geras- kambarys su naujausiais 
įtaisymais prie mažos šėimynbs. 

9105 Colfax Avė.

Įskaitant 98 muzikos volelius, suoliu
ką ir kabinetą. Už naują buvo mo- Į 
ta $800. Turi būt vėl parduotas prieš 
lapkri 3324 N.'&shfield Avė., , PARSIDUODA 5 kambarių mu-

Klausk Mr. Roma’s Piano I rinė bungalow. Naujausi įtaisy
mai. Viskas gerame stovyje.

2545 W. 45th St.. PARDAVIMUI 
PHOTO STUDIO 

Moderniška Studio pardavimui, 
nis gerai išdirptas. Dienos ir 
tros šviesos. Arti Chicagos. 
davimo priežastis — liga.

Kreipkitės j
“Naujienas” 

1739 So. Halsted St., Box 592

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar- 
žuolo užbaigimo, maudynės j sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” apdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat- 
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S.. Talman Avė.

HOFFMAN
Pri ren giamo ji 
MOKYKLA

Biz- . 
elek- 
Par-' PARDAVIMUI namas pigiai, 

1 augšto ir skiepas; plytų nau
jas namas. Atsišaukit

/ 4641 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 7 kambarių cot
tage, 4113 So. Oakley Avė., labai 
pigiai, 3 karų garažas, lotas 25x125 

MILkER BROS., 
6624 S. Halsted St.

Tel. Wentlworth 4576

ĮSTEIGTA 1910

Jaunųjų Lietuvos Dukterų Ameri
koje puikus rudeninis šokis įvyks lap
kričio 7 d., 8 vai. vak. South Masonic 
salėj, 64 ir Greeri St.

Visi esate kviečiami atsilankyti ir, 
paremti labdaringą darbą. Visas j 
pelnas nuo paregimo yra skiriamas 
fondui, kuris Kalėdoms suteiks pašai-! 
pa beturčiams lietuvių šeimynoms. I

— Komitetas. •

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Biznis išdirbtas.

Arti So., Shicago gatvekarių žastį patirsite ant vietos, 
linijos, z n 10701 So. State St.

Prie-

PARDAVIMUI 2 aukštų na
mas po 6 kambarius. Maudynės, 
elektra, ąžuolin6s grindis ir tri- 
mingai.

| Kreipkitės:
3220 So. Union Avė. 1 lubos

PARDAVIMUI 4 kambarių na-Į 
mas, cementiniu pamatu. Yra skle-j 
pas, elektra, kieto medžio grindys, kaina $3450. Biskj įmokėti, kitus 
mažais išmokėjimais.

6537 Irving Park Blvd,

RENDAI kambarys vaikinui! PARDAVIMUI luųch ro'om, 
arba vedusiai porai. Kambarys su visais įrengimais; biznis ge- 
šviesus, karštu vandeniu šildo- ras ir senai išdirbtas, visokių bloko ant 73 gatvės ir VVestern 
mas.

6527 So. Talmįan Avė.
2-ros lubos-

PARSIDUODA; 5 lotai viduryj

tautų kolonijoj. Priežastis par- Avė. Savininkas: 
davimo — patirsite ant vietos. * 2519 W. 43 rd St-

728 W. 14 PI. Lafayette 4472

PARDAVIMUI, 3551-3553 W. 38 
St., 2 krautuves ir gyvenimui kam-, 
bariai, $9000 už viską arba par
duosiu dalimis. Gera vieta dėl res- 
taurano ar nesvaiginanČių gėrimų 
parloro, pigiau už cash.

Atsišaukite
6314 So. Artesian Avė 

Tel. Prospect 1243

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

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

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


