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Danija ruošias nu
siginkluoti

Jugoslavijos parlamentas 
paleistas

Šerifas deportavo 150 strei 
kuojančių darbininkų

Danija svarsto visišką 
krašto nusiginklavimą

Jugoslavijos parlamentas 
paleistas
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Mussolini sakos nepasr 
duosiąs jokiai mažumai

Jei opozicija nenurimsianti, jis 
paleisiąs parlamentą ir valdy
siąs Italiją kaip diktatorius

ROMA, Italija, lapkr. 10.
Pasikalbėjime su vieno užsienio 
laikraščio korespondentu Itali
jos premjeras Mussolini pareiš
kė, kad jis nieko sau nedarąs iš 
jokios opozicijos ir valdysiąs Ita
liją taip, kaip jis geriausiai su
prantąs. Jeigu opozicija nenu- 

paleisiąs parla-rimsianti, 
mentą ir

nominį ir programa.

lybi u..
Mussolini pareiškė, kad ne kas

tus rankoj, ir jeigu jis juos pa
leistų, tai opozicija bematant 
butų nušluota kaip dulkė.

NIEKO SAU PORA: JAUNIKIS 79, O JAUNOJI 14 METU
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Tardo tlidelės sukčiųC

kompanijos byla
Havvkins Mortgage kompanija 

savo beverčiais ‘‘Šerais” išvi
liojo iš žmonių $20,000,000.

11. Federaliame teisme šian
die prasidėjo taip vadinamos 
Havvkino Mortgage kompani
jos byla. Inkriminuota yra, be 
tos kompanijos viršilos Mor- 
tono llavvkinso, dar septynioli
ka kitu asmenų. Ta kompani-

No. 272

Ericsouo partija žuvus
šiaurės Atlantike pastebėta su

daužytos Ericssono jachtos 
liekanos

VVASHINGTON, J). C., lapkr. 
11.—- Kreiserio Trenton kapi
tonas Kalbius praneša iš šiau
rės Atlantiko jūrių, kad jis ga
vęs žinių, .jog nesenai buvę pa
stebėta liekanos sudužusios 
jachtos, labai panašios į mo
torinę jachtą Leif Ericsson, ku
ri praeitą liepos mėnesį išplau
kė iš Bergeno, Norvegijos į 
Ameriką, ir kuri kažin kur sa-

riuose Jungiinių Valstijų mies- vo kelionėj žuvo. Visos iki šio) 
tuose, pardavinėjo žmonėms darytos pastangos ją surasti 
savo serus, kurie net u rėja jo-1) buvo bergždžios. Ericssono

Ino budu osan- 
iš žmonių apie

Karo ministeris Įnešė parlamen- 
tan sumanymą dėl panaikini
mo kariuomenės ir laivyno.

ir jūrių policijos 
saugoti ir tvarkai

KOPENHAGA, Danija, lapkr. 
11. — Krašto apsaugos ministe
ris Rasmussen vakar įnešė riks- 
(ki2fan t (parlamentan) įstatymo 
sumanymą, kuriuo einant Dani
jos kariuomenė ir kai o laivynas 
beveik visai panaikinama. Armi
ją ir laivyną pavaduoja neidde- 
lės sausumo 
jėgos sienos
išalikyti krašto viduj. Įstatymo 
projektu verstinas kareivi?, vi- 
mas panaikinama; taipjau panai
kinama visos kareivių aipiijui ir 
laivynui rekrutavimo įstaigos. 
Visos esamosios tvirtovės turėtų 
būt sugriautos.

Tuo bvdu, karo miniterio Ras- 
musseno sumanymu, Danija yra 
pirmutinė Europoj — ne tik Eu
ropoj. bet visame pasauly —val
stybė , kuri rimtai svarsto visiš
ką nusiginklavimą, visišką savo 
karo jėgų ir priemonių panaiki
nimą.

Armijos ir laivyno vietoj įsta
tymo projektas reikalauja suda
ryti krašto policiją iš 7(,00 sava 
norių vyrų ir jų viršininkų. Iš 
to skaičiaus 800 žmonių kas me
tai automačiai baigia savo tar
nybą, bet jie gali išnaujo sava
noriais Įstoti. Policijos paieig 
butų kooperuoti su krašto žan- 
darine:ija sienos sargyboj ii 
mmtiiKVc ir žiūrėti tvarkos.

Darnios van ;en:n:s patroliuo- 
ti butų sudarytas aviacijos sky
rius, susidedąs iš nedaugiau kaip 
6D0 žmonių.

Į nešdamas šiuos Įstatymų su
manymus karo ministeris Ras
mussen pasakė parlamente, kad 
tokiu nusiginklavimu Danija 
kas metai sutaupys 40,000,000 
kronų (anie 6V2 melionu dok* 
rių).

Danijos konservatorių laikra
ščiai aštriai šitą sumanymą kri
tikuoją, sakydami, kad panaiki
nus savo karo jėgas Danija ne
begalėtų ilgai pasilikti suverene 
valstybe. Bet liberalai ir pro
gresyvieji organai nurodo, kad 
Danija juk vistiek su savo armi
ja ir laivynu nepajėgtų apsigin
ti, jeigu, kilus karui, ji butų ku
rios nors didesnės valstybės už
pulta.

2 VAIKAI UŽMUŠTI, 7 SUŽEI
STI TRAUKINIUI UŽGAVUS 

BUSĄ.

LOUISVIILLE, Ky-, lapkr. 10. 
— Apie 4 mylios nuo Jefferson- 
villėš, Ind., Baltimore & Ohio li
nijos traukinys'sudaužė kryžke
lėj busą, kuriuo gabenta negrų 
vaikai į mokyklą. Du vaikai bu
vo užmušti, septyni kiti sužeisti, 
tarp jų du mirtinai.

Įvyks 
rio 8

parlamento rinkimai 
ateinančių metų vasa-

Austrija, lapk. 11.
Aleksandro ukazuKaraliaus

Jugoslavijos parlamentas tapo 
įleistas. Nauji rinkimai 
įvykti 1925 m. va-turės 

sario 8, 
mentus 
na. >

kovo 17 dic-

naujo parlamento su- 
nacio- 
Pašič

sirinkimo knista valdvs 
nalistai — senis Nikola 
ir Markas Trifkovie.

Parlamentą paleidus 
nacionalistai bandė
Belgrade demonstracijas.

i n ter
šti ruošti 

bet

Šeritas išvijo 150 strei 
kuojančiy darbininku

Milicijos vadas žada šerifui pa
galbos, jei deportuotieji strei
kininkai grįžtų atgal.

Skagit kauntės šerifas Conn 
su savo padėjėjais “deputies” 
suėmė Concrete, \Vąsli., 150 
darbininkų, tariamų Industrini 
Workers of Ihe World ii. W. 
W. narių ir dideliais motori
niais t rokais deportavo juos 
laukan iš kauntės, {grūmoda
mas, kad jie nedrįstų grįžti at
gal į Concrete’ą.

Visi deportuotieji darbinin
kai dirbo prie statomos Con
crete hidro-elektrinės įstaigos, 
1x4 dabar jie jau kelinta savai
tė streikavo.

Evereto milicijos vadas maj. 
Thom pranešė, šerifui, kad jei
gu jam su 
šią sunku

savo “depui ics” bu- 
apsidirbti su strei- 
ir jei deportuotieji

“aideblistai” bandytų grjž 
Concrete’ą “riaušių kelti”, 
atsiusiąs pagalbon miliciją

TRAUKINIŲ KOLIZIJA

Vienas užmuštas, 50 pasažierių 
sužeista.

LITTLE ROCK, Ark., lapk. 8. 
— Ties VValnut Lake, Ark., susi
mušė du iš priešingų pusių bė
gusiu traukiniu, pasažierinis ir 
prekinis. Vienas pasažierių li
ko Iužmuštas, daugiau kaip 50 
sužeisti.

Japonai nori gaut 130 milijonų 
paskolos

TOKIO, Japonija, lapkr. 10.— 
Tokio miesto atstatymo reika
lams finansų departamentas no
ri gaut užsieny 130 milijonų je
nų paskolos.

OPOZICIJA PRIEŠ DIKTA
TORIŲ.

Išleido manifestą Į žmones 
smerkdama fašistų uzurpavi- 
ma valdžios. L
ROMA, x lapkr. 11. — Fašistų 

ildžios opozicija šiandie išleido 
pa- 
ne- 
tol, 
da-

Vi 
manifestą j krašto žmones, 
tvirtindama savo nusitarimą 
dalyvauti parlamento darbe 
ko] tęsis dabartinė-valdžios 
lykų padėtis.

Manifestas sako, kad nors pra
eitų visuotinų rinkimų statisti
ka parodžius, kad Opozicija ga
vus lik vieną trečiąją dalį visų 
balsų, dabar ji be jokio abejoji
mo atstovaujanti didžiumai gy
ventojų. Ir praeitais rinkimais 
valdžia laimėjus didžiūnui parla
mente tokiomis priemonėmis, 
kurias istorija ilgai su gėda, mi
nėsianti. Valdžia savo galią lai- 
<o remdamos ne viršiausia j a 
žmonių valia, pareiškiama per 
savo atstovaujamos Įstaigas,, 
jet remdamos partijos, kuri tan
ioj sudaro mažumą.

Masiniai areštai sioninky 
socialistų Rusijoj

proklamacija, kuria sioninkų- 
socialistų partija Rusijoje pla
tino ir kurioje išreiškė grieš- 
tą protestą prieš teroro režimą 
ir žiaurumą “Jevsekcijos” (Žy
dų sekcija prie Rusų Komunis
tų Partijos), visoj Rusijoj areš
tuota virš 3,000 asmenų, sio- 
ninkų-socialistų partijos narių. 
Dalis jų, apie 2,400 asmenų, 
jau paliuosuota. Kitiems gi 000 
asmenų gresia išsiuntimas Į 
Rusijos šiaurės tolį.

35 asmenys, kurie buvo areš
tuoti Odesoje ir kurie kaltina
mi, kad jie priklausą prie siio- 
ninkų-socialistų partijos, pa
skelbė bado streiką. Jie reika
lauja pagerinimo sąlygų kalėji
me ir skubaus bylos ištyrimo.

KAD NEIŠTRŪKTŲ GILTINEI, 
PAVARTOJO NUODUS 

’ IR VIRVĘ!

SYRACUSE, N. Y., lapkr.
Nusitaręs mirti, ir kad jau tik
rai patektų giltinei, William 
Wethje, 40 metų, išgėrė vie
nokių nuodų, paskui dar kito
kių, ir pagaliau virve pasiko
rė. Viena, kas jam nepasisekė 
dar padaryti, tai sudeginti sa
vo namus, nors prieš pasikar
damas bandė ir namus padeg
ti, palaistęs kambarį kerosi
mi.

10.

Tai atsitiko Louisvillėj, Ky.: 7.) midų jaunumo jaunikaitis, 
Cecil Campbell. įsimylėjo 14 metų mergailę. Mattię Wal- 
ling’iulę, ir abudu pabėgo i Jeffersonv.il lėš miesteli apsivesti. 
Rel kad jaunoji buvo nemetė, tai teisėjas, į kurį juodu krei
pėsi dėl sužiedavimo ir palaiminimo, Įsake juodu areštuoti ir 
pargabėnti algai i Louisvillę: jaunąją tėvams, o jaunikį - 
pas savo vaikus, kurių jis turi viso labo septyniolika.

20,000,000 dolerių. Išėjus i 
aikštę tos prigavikų kompani
jos suktybėms, jos preziden
tas Morton IIa\vkins buvo areš
tuotas, bet jam užsistačius 
kauciją buvo iki teismo paleis
tas. Ištrukęs luo budu iš teisy
bei ranku I lav-.kins pasislėpė 

nesuranda.
Prasidėjusioj dabar 
linamųjų suole sėdi

Artime ir

8 žmonės mirė vaisiu 
giros išgėrę

Va., lapkr. 
vaisių giros, 

pirkios iš vieno farmerio, mi
rė astuoni Elks’ų draugijos

Atsigėrę

Požeminių geležinkeliu 
darbininkų streikas

Čia kilo visuotinas miesto po
žeminių geležinkelių darbinin
kų streikas. Visas tų geležin
kelių I raukinių judėjimas 
stojęs. Streikas kilo darbinin
kų atstovams nesusitaikius su 
požeminiu geležinkelių valdyba

Anglai apie Lietuvos-Lat- 
vijos-Estijos sąjungą
KAUNCAS LIB . — Latvi

jos spauda cituoja sekančias 
anglų laikraščio “Birmingham 
Gazette” pažiūras apie

su- jos, Lietuvos ir Estijos 
gos reikalingumą.

Pabaltijos valstybių 
ga būtinai reikalinga,

AGRIKULTŪROS KOMISIJOS 
KONFERENCIJA

WASHINGTON, I). C., lapk. 
11. - Ateinantį pirmadienį čia 
prasidės Prezidento 'Coolidge’o 
naujai paskirtos agrikultūros 
komisijos konferencija, kurios 
uždavinys bus paruošti progra
mą teikimo nuolatinės paramos 
žemės ūki ui.

ani r—B <r* yVz Rl SS*,
Chicago ir apielinkė. šiai 

dienai oro pranašas žada gra
žų orą, tik šaltesnį; vidutinis, 
kariais stiprokas mainąsis vė-

Vakar temperatūra viduti
nei siekė 60° F.

džiasi 4:34 vai.

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

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.60
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ... 
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, .100 kronų ....... $14.70
Olandijos, 100 markių ____ $39.97
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ..............  $26.82
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

....... $4.82 

....... $17.56 

.......  $4.34 
.......•. $5.24 
......  $19.25

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti) 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

A K MISTI (E

sąjun-

sąjun- 
jey jos 

nori sustiprinti ir pagerinti sa
vo ekonominius reikalus. Ma
žiau kaip du milijonu gyvento
jų kiekvienai yra savo atskira sveikinti didžią 
valiuta, atskira bankų sistema, 
atskiras muito apribavinias, 
atskira pasų kontrolė, 
gos keliu butų galima 
linti visus savitarpio 
gurnus, leisti atsigauti 
prekybai ir pramonei ir įgyli 
ekonominiai jėgų, kurios pada
rytų jas tvirtomis pavojuj, ku
rios galėtų sekti permainas Ru
sijos politikoj.

prasa- 
nepalo- 

savo

Meksika ovacijomis pasi 
tinka savo prezidentą
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr.’ 

11. Grįžusiam iš Europos' 
naujai išrinktam Meksikos pre
zidentui (’a'lles’ui atvykus į 
Sau Luis Polosi jį sveikinti 

rd i degiausios minios 
keldamos triukšmin- 

ovacijų. Taip jį visur 
pasitinka geležinkelių

pasitiko 
žmonių, 
ginusių 
žmonės 
stotyse nuo laiko, kai praeitą'
sekmadienį jis atplaukė į Tam-J 
piro, šiandie laukiama jį at-J 
vykstant Į sostinę, Meksikos 
Miestą, kur karine vyriausybėj 
miesto administracija ir darbi
ninkų organizacijos ruošia iš
kilmingą priėmimą.

DU ANČIŲ MEDŽIOTOJU
PRIGĖRĖ:

PEORIA;, III., lapkr. 10.—Lai
veliui apsivertus Lacon ežere 
prigėrė vakar du ančių medžio
toju R. Tippet ir L. Morris, abu
du iš Pontico. Trečiam jų pavy-' 
ko išplaukti krantan.

žydų grįžimas Palestinon

CLEVIELAND, Ohio, lapk. 10. 
— Dr. David’Jellin, Jeruzolimb 
burmistro padėjėjas, kalbėda
mas vakar čia pasakė, kad Pa
lestinon grįžta kas mėnesis, ap
lamai imant, po 2000 žydų.

Jungtinėse Valstijose, 
joj, Francijoj, Belgijoj 
tuose kraštuose vakar buvo 
švenčiama “Armiistice Day” 
Ešerių metų pasaulinio 
paliaubų su

Francįjps 
riot de! tos 
Jungtinėms 
sveikinimą: I

“Išsivadavimo laimėjimo su
kaktuvių dieną malonu man

Jungtinių Val
stijų naciją, kuri kartu su 
Franci ja dalinas savo skaus
mais ir viltimis.

‘‘Šiandie mes regime pirmuo
sius tikros taikos spindulius,— 
taikos, kuri tik teise ir nuo
širdžių laisvų tautų bendradar
biavimu pagrįsta tegali gyvuo
ti.”

premjeras 
šventės 
Va Įsi i joms

Angli
ji“ ki-

karo

I ler- 
atsiunte 

šitokį

tyniolika kitu Įnamiu pavojin
gai susirgo. Gira, matyt, buvo 
užnuodyta.

GAISRAI.

SCRANTON, Pa., lapkr. 10.— 
Kilęs Lackawanna Avė. gaisras 
sunaikino tris didelius biznio 
triobesius padarydamas daugiau 
nei 500 tūkstančių dolerių nuo
stolių.

GREELEY, Golo., lapkr. 10. 
La Salle’j, Colo-, sudegė Union 
Pacific geležinkelio anglies san
deliai. Nuostolių skaitoma 75.- 
000 dolerių.

VINDSOR, Nova Scotia, lapk. 
10. — Praeitą naktį gaisras su
naikino trisdešimt namų beveik 
pačiame šio miesto centre. 12 
šeimynos liko be pastoges. Ug
nies padarytų nuostolių bus apie 
350,000 doleriu.' • G-

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
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 vienų 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, HL

Jeffersonv.il


I KORESPONDENCIJOSĮ.----------- ... _ -----  J
So. Omaha, Nabr.
Išleistu vių vakarėlisv

Justo Kudirkos koncertas

viams bus progas pasiklausyti 
kalbėtojų, kuomet praeitais lai
kais į lietuvius nekreipiama jo
kia domė.

NAUJIENOS, UEICSgO, m.

Co-, Ne\v 
A. S. Pocius, 

it Cente- 
Auditorium, Sun.,

Kur tik nepažvelgsi po Spring- 
fieldo didmiestį ir jo apielinkes, 
visur pastebi ofisas su parašu: 
“Grand Concert, given by Justas 
Kudirka, premier tenor of Lith- 
uanian ant Russian State Opera 
Co., Assisted by M r. Mario Gar
beni, celebrated bariton of the 
Metropolitan Opera 
York, and M)r.
pianist and composer 
nnial Bldg.
Nov. 16 th”. To pačio .turinio 
afišas ir lietuvių kalboj lietu
vių d įstrik tuose.

Springfieldiečiai yra labai su
sidomėję tuo nepaprastu Įvykiu. 
Nekurie tvirtina, kad tai pirmas 
toks atsitikimfas, kad Illinois 
Valstijos aukštųjų valdjpinkų 
naujoj puošiamoj salėj leidžia
mas ir musų menininkams su i 
savo tautine daina bei muzika • 
pasirodyti. Nėra abejonės, kad 
Justas Kudirka, visu-i garbingai 
pasižymėjęs dainininkas, suža
vės netik mus tautiečius, bet ir 
svetimtaučius nustebins. • Justą 
Kudirką pavaduos italas barito
nas Mario Carboni Metropolita- 
no operos dainininkas, kuris yra 
labai susidomėjęs lietuvių dai
nomis. Pianą skambins kompo

lis A- S. Pocius, iš Chica- 
žiurint i rengiamojo kon- 
aplinkybes, bei dalyvių ar- 
sąstatą, drąsiai galima sa- 
kad koncertas turės pa

vykti. Tikietai perkama visu 
smarkumu, neapsileidžia nė sve
timtaučiai. Pasiskubinkim Įsigy
ti t i kietus, nes jų perdaug 
nėra.—Mėgėjas.

,$et tai tik pradžia. Skalių 26 
d-, Nedėlioj, buvo lietuvių'susi
rinkimas Robert Treat Hotelyj, 
Netvarka, kur pribuvo žymius 
veikėjai iš didesnių lietuvių ko
lonijų, Nęw Jersey valstijoj, 
kaip: Elizabeth, Perth Amboy, 
Harrison, Kearny, ir t.t. su tiks
lu suorganizuoti visus valstijos 
lietuvius į vieną politinę grupą, 
kad sudarius, taip sakant, politi
nę spėką kurią galima butų pa
naudot prisiėjus reikalui. Iš
rinkta laikine Centralinė valdy
ba po direkcija lietuvių advoka
to Notyakoski—Pirmininkas Juo
zas į Kralikauskas iš Netvarko; 
Vice-Pirmipinkė Miss Van. Sa- 
vage iš Elizabeth; Antras Vice
pirmininkas Antanas French iš 
Amboy; Sekretorius iš zEąst 
Orange; Antras Sekretorius iš 
Vaux Hali; Spaudos komisija— 
Dr. V. Lazdynas, W. Vaškas ir
Ona AJauskiutė iš Newaik, N. J.

Sumanymas puikus, tikslas 
auksinis, mokesčių-išlaidų nėra, 
aukų neprašoma. Kviečiama vi
sus New Jersey lietuvius prisi
dėti prie šio sumanymo, iš visų 
kolonijų -Camden, Trenton, 
Gloucester, Paterson, Atlantic 
City; Cape May, ir t.t., — atsiųs
kit kuodau ginusiai delegatų 
ateinančiam susirinkime gruo
džio mėnesyj- Priduokit Sek
retoriui savo pavardes ir adre- 
uis dabar, kad butų galima su
sirašinėti ir podraug jeigu rei
kalaujama, ir daugiau informa
cijų bus galima sutiekt, adresuo
jant sekančiai: Miss M. Savage,

Kobrinus Junevičienės išleist 
tuves surengė bendrai SLA. 87 
kuopa ir TMD. 17 kuopa, spalio 
18 d. vakare. 4

Jos pag^i.Uintuiu iHiKidžiaiįt 
So. Omaha lietuviu kęloųiją ir 
išvažiuojant Į Chiciigo-taįo au
ką sumesta dėl parėmimo-.Ma- 
riampolės Realėg Gimnazijos.

Aukavo šios ypatos po #$1.00: 
J. P. Juzeliūnas, A. A. žalpis, J. 
Diedelis, Kot. Junevičiene, S. 
Konsistanavičia.

Po 50c.: J. šūkis, V. Paukštie
nė, O. Žalpienė, A. šūkis, B. Ju- 
zeliunienė A. Akomas, M. Ale- 
ka, .1. Papika, J. Aikroma^, J. Po- 
peika, T. žarnauskas, P. Kliju- 
nienė. Po 25c: A. Poška, V. Šu
kienė. L. Lukošius 20c. Smulkių 
aukų 10c.

Viso $12.00
($12-10) priim-

tos.
K. 'AugustinaviČlusl

M. P. S. R. D. sekrotoritis.

gos.
certo
tistu

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
francuziškomis nugaromis, 2 keline’ 
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50. •

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

MUsųAtdara vakarais ir nedėlioj. 
siuvėjas kalba lietuviškai.

tog,nwŪTO':ūŪTOiiuĮnn;o:iaži,.rū)ua.rtidnff’Ti iinūūin~rrorjTiinanutu5į

au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.

jau —M. Savage.
Ji aukite 1N au j ienose 
1739 S. Halsted St.

' Newark, N. J,
New Jersey Valstijos Lietuviai 

ir politiką Williams Fox Suteikia

ŠEIMININKĖMS
> , , Rašo Isabelle Kay

, Lietuvė šeimyninko Amerikoje visados trokšta gauti pala i
mų pagerinimui jos žinojimo adikinejant paerigas kaipo ‘šči- 
mininkb ir motina. Šitose skiltyse kas savąjtę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei..1

. , BODY.KL.B Nų. 21
Virimo Receptas

Makaronai, spaghetti ir kiaušini- 
niai noodeliai yr«C trjs maistai ku
riuos kiekviena šeimininkė privalėtų 
naudoti rengiant valgius. Tie mais
tai suteikia stiprumą ir vikrumą ir 
tuo pat laiku .budavoja kūną. Jie už
ima vietą daugelio mėsinių , valgių 
kadangi ji} {maistingumo vertė yra 
tokia pat, o< jie daug pigiąu apsieina, 
sekantis receptas kuriame kiaušini- 
niai noodeliai' (ėgg noodles) naudoja
ma yra skanus ir lengvai virškina
mas. Pamatysit kad šis pudingas 
turi gražų ir skanų sk<Aų ir galima 
duoti su šutintais vaisiais.

NOODLE PUDINGAS
2 puodukai pieno
1 puskvortė noodles
4 kiaušiniai - .
l/i puoduko tarpytų taukų \
1 lemonas m

% puoduko cukraus
U puoduko baltintų ir kapotų 

ąknondų <
% šaukštuko druskos '
Sudėk nuodelius j verdantį*sūdytų 

vandenį ir virink penkias miliutas. 
NukoŠk per skylėtą ble^įnj indą. Su
plak kiaušinius pildai 'Ir įmaišyk į 
noodelius. Ištaukudk pudingo skau- 
radą, sudėk eilę n'oodelių.,, apibarstyk 
cukrum,• almondais, tarkuota lemono 
žieve ir tarpytais taukais. Paskui 
dek antrą eilę nuodelių ir daryk kaip 
pirma, iki viskas, sudėta. Dadėk pie
ną ir druską, ir kepk, vidutiniškam pe
čiuje valandą. Duok karštą su pie
nu ar smetona.

% Virtuvės Reikaluose
Kuomet kepsnis biskį kerkepa, su

dėk jį peršutinimui. v’
Nuėmimui musių papievio kuris 

prilipo prie stalo, patrink jį su ter- 
putinu ar kerosinu ir jis lengvai nu
silups.

Frankfurtai buria skanesni jeigu 
perpjaunami ir apkepinami ir duoda
mi su daržovėmis.

Darant salotų uždarą sudaryk sau
sus dalykus pirm dedant šlapius.

Greitam išdžiovinimui salotų lapų 
sudek juos į retą audimą (cheese 
eloth) ir suk smarkiai ratu ore.

Valant agato indus negrandyk už-

i-

,džiuvusį maistą aht šonų nes* tas su
raižys. Pamerk tik j karštą vande
nį, ąi;ba jei Keikia užvirink vandenį.

Naminiai Pasigeįbėjimai
Nuvalymui marmuro I kuris pasida

ro purvinas ir taukuotąs daryk taip: 
Ištarpink unciją sodos puskvortės
vandenio ir dėk baltimė iki pasida
rys košele. Trink drūčiai ant mar-, 
muro ir leisk nudžiūt. •Numazgok su 
tyru vandeniu.

Npvalymui baltų plėtmų nuo balto 
palivuoto stalo, naudok- šmotą skaru
lio sir kerosinu, alkoholiu ar linų alie
jum. z

Išvalymui baltų audimų kurie pa
geltonavo ilgai stovėdami, išmazgok 
juos muilo putose ir paskui išdžiovink 
saulėje, tas atgrąžins jų baltumą.

Indų šluostymo abrųsus reikia iš
mazgoti , noys „sykį j dieną karštame 
vandenyje su muilu ir padžiauti lau
ke . Juos, reikia virinti nors sykį-sa
vaitėje geram išvalymui.

Grožės Patarimai
Jeigu plaukai pradeda džiūti ir at- 

šiapti,*ir neturi naturalio aliejaus tai 
esti tfel karščio. *Galvą reikia tepti 
šiltu alyvų aliejum sykį ar du savai
tėje trinant ir paskui iškaršinant ge
rai naudojant gerą šepetį. šepetys 
turi turėt pusėtinai storus šerius. 
Metaliniai šepečiai negeri nes jie ga
li užgauti odą. Ištrink galvą geru 
shampoo aliejum ir įtrink į galvos 
odą per dešimt minutų. Po to naudok 
fjįe.stiprų muilą ir išplauk plaukus 
naudojant vandenį kas sykis šaltes
ni, pagaliaus visai šaltą.

Ypatiška Sveikata
Reikalinga užlaikyti akis švariai ir 

geram stovyj kaip ir kitas kūno da
lis. ^Naturalis šlapumas akyse yra 
viskas ko reikalinga jų užlaikymui. 
Vienok jeigu esat nuolat lauke ir pa- 
juntat kad antakiai ima perštėt, nuo 
vėjo ir dulkių, turit mazgoti akis sy
ki į dieną. Geriausia yra soliucija 
Boric Acido sudaromo sekančiai, iš 
Boric Aeid pauderio ir puskvortes 
tyro virinto vandens. Keletą lašų to 
skystimo reikia jlašint į akies kam
putį. Lai jis perbėgą paskui į kitą 
akies kamputį. Patirsit kad tas bū
das pataisys ir palengvins akims.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Mes rekomenduojame Borden’s Eva- 

porated pieną, todėl, kad jis yra pa
rankiausias, grynąs ir ekonomiškas 
farmų pienas. Del virinio ir kepinio

jis yra lygus šviežiam pienui. Del 
kavos jis neturi sau lygaus. Prašykit 
jūsų groserninko Borden’s Evaporated 
pieno kuomet pirksjtb groserj.-

Trečiadienis, Lapkr. 12,1924

IIMIIIIIIMIIIM
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagtfs lie- 
luviams, o ypač Bridgeporto ząį)ie- : 
linkės, kad aptinka The New City ' 
Pharmacyr 
S. Halsted 
naujų vietą

Naujoj vietoj
dar goresjų patahrftvnn’ą, nes vais
tinė bus didesne ihi-v moderniškiau 
įrengta.'

The New City Pharmacy
John Malakąuskas, sav.

13430 S., Halsted St., Chicago, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

buyusi po ninn. 3327 
Si., dabar persikėle i 
3430 •80,•. Halsted St.

gaiosjme suleikti

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-tt 
NYTI VISADOS KREIPK1TES | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT NAUDOS. 4

S. L. FABIONAS CO

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

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

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

TeJepbone Lafayette 4543

809 W. 351h St., Chicago’įS
Te!. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- S
DAVIMO RAŠTUS. į 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir J 
<6 Parduodam Laivakortes. * E

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. V>1. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kie c- 
vieną vakarą, iiskyr-us ketvergą. 

Nedilipnlis nuo 9 iki 12 ryto.

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

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

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

DR. J. M. FINSLOVV, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Kooin 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą:
1 3335 Sb. Hąūted. St. ,

Telef. Yards 0141 ir. Yards 6894 
Panedėlio vakare:

46(/l Šo. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismaiose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Keli mėnesiai tam atgal, čio- 
nais susitvėrė Lietuvių Politikos 
Kliubas iš keletą narių pagelbė
jimui nepiliečiams išgauti Ame
rikos pilietybės popierius ir po
draug tarti šį-tą ir politikoj, 
ypač linkimuose. Kaip dalykai 
iki dabar stovėjo, lietuviai, taip 
sakant, snaudė, politikei nesido
mėjo ir todėl politikieriai su lie* 
tuviais nesiskaitė, kadangi vi
siems aišku, jog lietuviai nėra 
organizuoti ir nors daug yra pi
liečių, labai mažas skaitlius pa
sinaudoja teisėmis balsavimo, 
kaip vyrai taip ir moters. šian
dien. susitveręs Netvarko Lietu
vių Politikos Kliubas skaitliuje 
900 narių, kurių didesnė pusė pi
liečių ir jau štai pradedama at
busti -— keliama Įvairus pamar- 
ginimai, prakalbos ir t.t. iš ku
rių žymiausia tai buvusi spalių 
28 d. Podraug jau ir ateinan
čiuose miesto rinkimuose lietu-

The Iro n Horse
John Fordo Produkcija

W OODS
TEATRE

■ I

Randolph prie Dearbom, 
Chicago

OU SYK DIENOJE
2:30 dieną ir 8:30 vakare

Nedėlioj 3 vai. dienų
Nusipirkite tikietą dabar, 

išvengsite susigrūdimų
Meilė — Prietikis — Džiaugsmas — Humoras

ę

Trumpas ir tiesus kelias
LIETUVON

Savaitinių! išplaukimai laivais

“RESOLIUTE” — “RELIANCE” 
“ALBERT BALLIN” 
“DEUT8CHLAND”

Veža I, H ir III klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “HANSA”, 
“THURINGIA”, “VVESTPHALIA”. 
Uždaromi kambariai dėl III klesos 
pasažierių.

A Svetimšaliai gryždami j 12 rnė- 
.nesių Amerikon, nėra priskuitomi 
prie kvotos .

United American Lines
171 West Kandolph St., 

CHICAGO, ILL.
ulba autorizuoti agentai.

Puikus Perstatymas
Dyr niokuojnet kintamuose paveiksluose nebuvo perbUlomas toks gra- 

z.us veikalas; kaip “THE IKON HOKSE”. Jis yra perstatomas šią savaitę 
Wood teatre, Chicagoj. Visi Chicagos laikraščiai giria šį veikalą. Tas 
lošimas patiks kiekvienam žmogui Nueikite ir pamatykite tą gražų per
statymą.

Skaudus, sutinęs čiurnis

Sloan’s gretai nueina prie trubelio
Jus gausite greitą ir tikrą pa
lengvinimą nuo sutinusių ir 
sknudamų kojų čiurnų su 
Sloan’s. Nereikia vartoti alsi
nančio trinimo: pačios gyduoles 
atlieka darbą.

Jos turi savyje nekurias gy
duoles kurios labai gerai stimu

liuoja cirkuliaciją, kaip tik jas 
uždedat, šviežus ir grynas krau
jas tuojau plaukia į skaudamą 
vietą. Ir tas turtingas kraujas 
prašalina sutinimą ir skausmą 
ir suteikia normalį stovį greit. 
Nusipirkit tą palengvinimą 
šiandien. Pas visus aptieko- 
rius — 35 centai.

Sloan’s Liniment Skausmu!

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. , Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. 
ipo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Naujienų
Persiunti-

Chicago, 1JL r
* u ♦ 

.................... u........ *

Garsinkites “Naujienose”

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjinras 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D G., Ph. G. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki-1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatų
SUIRIMAI bilc vienos 
sekančių dalių gali pa
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:
---- SMEGENŲ ' 
■'"‘-AKIŲ 
^-AUSŲ 
x^-NOSIES 
SS>GERKLĖS 
VVRANKŲ 
VYSIRDIE'S 
^PLAUČIŲ 
WWKEJ’ENŲ 
WP,LVO 
MVęSALDGILfiS 
I \\VBLUŽNIES 
\\’INK8TŲ
VPLONŲJŲ 

K 'DIDŽIŲJŲ 
^LYTINIŲ

^SĄNARIŲ

NORMAL 
NERVE

P1NCHED 
NERVE

6PIN5 OF 
MAN

ŽARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palnier mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rj'AT yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums '’li 
pirinin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus uo
loms ar nctioroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro, šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo IŠ-

Didelė tūba Ljste;ine dantų 
tepalo kainuoja, (ik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Cp.» Saint 
Louis, U. S. A.

J. P. WAITCHES ’
Advokatas * *"'

MIESTO OĘfSAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kauburiai 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 

Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS, ant egzaminą- I 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Vęda visokius sudus. I

ADVOKATAS
11 S, La Šalie St., Room 2001

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

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

Pitnyčios.
■ ■ 11 .—y ,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS]
ADVOKATAS

V«h1« bvlaa vienose Teismuose, K<aami- 
nuoje Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir iraliojinue.

7 South Dearbom Stieet 
Telefeuaa Randolph ?2<1

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefenaa Canal 1<S7.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washincton St.

Cur. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

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

Vak. S223 S. Halsted St., Chicago j
Tel. Yorda 4681

r A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

j* 77 W. Washington St. Room 911 
TeL. Central 6200 

. Cicero Utarninko vakare 
1314 >8. Cicero Av. T.Cicero 5036

I' Ant Bridgeporto Šaradoj nuo 
[j "B -8 t. v^ Sunatoj nuo 1-7 v.

T.Boul. 67ZZ || 3236 S., Halsted S 
'•h
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GALINIAI PEČIAIBRIGHTON PARKpanos geriausia pirktis dabar BRIDGEPORTAS

NAUJIENOS, Chicago, 111

T0WN OF LAKE
Siunčiant Pinigus 

LIETUVON
Geriausis laikas siysti yra

DABAR!
KALĖDŲ ŠVENTES JAU NETOLI

Lietuvos Bankas išmokės pinigus
siunčiamus per

į£uAw-
UNIVERSAL STATE 

BANK
3252 So. Halsted Si

CHICAGO, ILI
7

£

S

f*T 1^' & l^ir
--------- , M

šhl žmogus B?u'a <liB iu skal!.s,;n' Bear Balsam, ■ u pagelbos spinduliu t . ,,“Lmimentų karalius
Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk

stančiai sako — kad pagelba vra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirdėjimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO 

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite butelį tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau piisiųsimel jums butelį.
Central Drug Company, Dept. N., Shenandoah, Pa.

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI

I11L

nėdinti.

G. SKOBY ir J. AUGUST

Ovcrkolus ir siutus padarom kaip 
tik norit. Turim dideli pasirinkimą 
vėliausių miklų rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina- 

mandagiausias.
užga

2150 So. Hoyne Avė., Chicago.
. Canal 7031

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

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

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

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

Gydymo Biuras

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

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

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

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

Pirkimu namų ir žemės irgi

Pirmoji savaitė po rinkimų ro
do gerus ženklus dėl biznierių.

Kilimas kaikurių kompanijų kol neprasidėjo kalėdinis parda- 
šėrų ir paskolos bonų, jau yra,vimas.
geri ženklai.

Apai't kilimo šėrų ir bonų kai-'nėra reikald ilgiau laukti: 
rengiasi pirkti kokią savastį 
praloš pirkęs dabar, ale dar 
Ii išlošti.

Ar puls narni; kainos?
KailniJ’io žmonės n;nno, 

n a ma i bu šią pi gesn i.
tok3 manymas nėra niekuo
remtas.

kuriose industrijose jau pasirei
škė pasigerinimas.

Namų statybos reikmenų in
dustrijoje gauta daugiau užsa
kymų ; pati namų statyba pašo
ko augščiau negu pernai šiuo lai
ku buvo ir tikimasi jog eis ge
rai per visą žiemą, kiek oras da-

laiku 
page

nors
vasarą,

Plieno industrijoje užsakymų 
žymiai pašoko ir trumpu 
numatoma pilną toj šakoj 
re,j imą.

Automobilių industrija, 
nebuvo bloga per visą
dabar gauna dar daugiau užsa
kymų, ypač ant bragesnės rū
šies automobilių. Yra aišku, kad 
pagerėjus bizniui, daugelis biz
nierių parduos savo senus auto
mobilius ir pirksiu naujus.

Audinyčios pradeda jausti pa
ūgėti n ima ir užsakymų numa
tom*' daugiau. Tccimis ši indu
strijos šaka greitai nepasaitai- 
sys, nes rūbų yra daug pridirb
tų ii* ims biskj laiko, kol tikres
nis pareikalavimas jausis.

Anglių kasyklose darbai 
geryn. Kaikuriose vietose 
pradeda dirbti pilną laiką.

Prie pasigerinimo abelnosios 
padėties pridėjus dar kalėdinį 
pasigerinimą, greitu laiku turė
sime visai gerus laikus: bus dar
bų, pinigų ir biznieriams dau
giau biznio.

rina 
jau

ne-

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

.] °R'J Phone Boulevard 2183
Vienok1 ‘ D ,ITKT'

pa-

Tiesa fabrikantai tariasi 
žinti darbininkams algas, 
tikrenybėje tas nėra lengvai at
siekiama ir prie dabartinių ap
linkybių algų nebus galima nu
mažinti, kad ir kažin kaip norė
tų.

Keikia pasakyti, jog namų sta
tybai medegos išdirbystės dar
bininkai ir pačios statybos dar 
bininkai yra gerai organizuoti ir 
bili koks pasikėsinimus n u kapt 
ti jiems algas iššauktų didelį ii 
jų pasipriešininvi ir, galimas 
daiktas, l.ad tas namų kainas 
dar labiau pakeltų.

Ką biznieriai turi daryli?
>šis laikotarpis visiems biznie

riams yra atsigavimo laikotar
pis ir šiuo laiku, kožno gero biz- 
nierio pareiga yra daugiau gar
siu tis. Kuris biznierius šiuo 
tarpu tinkamai garsinsis, tas tu
rės daugiau pasisekimo ir grei
čiau išparduos užsisenėjusį ta- 
vorą.

sjs :’s
*

Ką turi veikti darbininkai?
Didžiuma darbininkų šiuo pa
skutiniu pusmečiu parodė dau
giau noro taupyti negu pirmiau, 
ką rodo bankų apyvarta. Di
džiuma žmonių nors ir esant rei
kalai lūkuriavo su pirkimais: 
Kam reikėjo draparjų laukia kol 
rinkimais praeis, kam reikėjo ra- 
dandų —laukia, kas ketino pirk
ti narna dar laukia. liet dabar 
laukti nebėra reikalo, ypač dra-

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

"KULTŪROS" R-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me-

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminen 3 ir drau
gams

“Kultūros” n-ves
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina-< 
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramones Bankas Šau
lių sk. Adr.

ma* 
bet

A. R. JUNIEVICZ 
Laikrodininkas ir 

Jeweler. 
Deimantai, Iniki'ode- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir spėriai ty 
3317 So. Halsted St., 

Chicago, II).

GARADŽIAI
$229

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

Už
$397

Jus galite nusipirkti tą pat i gara- 
džių pilnai pastatytą ant. jūsų lo
to su cemento grindimis ir du sy
kiu malevot.u. Gatavas įvažiuoti 
karą. Ateikite ir pamatykite mo
delį ir gaukite dykai naudingą do
vaną.

Douglas Products C o.
2901-19 Sb. .Halsted Street 
Prieš Mark White Sųuarc

a.part garsinimosi tiesioginiu 
budu, biznįerio pereiga yra kel
ti žmonių ūpą, kuris delei rinki
mų buvo žymiai nupuolęs.

Kurie biznieriai sugebės iš- 
naudot šį laiką savo reikalų pa
taisymui, tie didelei pasidžiaugs 
ateityje.

AUDITORIUM
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

BRIDGEPORTAS
MILDA THEATRE 

3140-41 So. Halsted St 
Seredoj 12 ir Ketverge 13, Nov. 

“LIFE GREATEST GAME” 
Pėtnyčioj, Ristynes 

POŽĖLOS SU BANCEVIČIUM 
Sukatoje

“THE SUN SĖT TRĄIL 
Nedelioj ■ 

“THE O F A MAN" 
Panedelyje

Pradžia vieno iš didžiausių paveikslų 
pagarsėjusiu visoj Amerikoj 

“COVERED VVAGON”
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto bfttrfs — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės j šią lietuvių ištaigų 
(Savininkai

JUOZAS ROKO IŽO' IR 
MYKOLAS GURSKIS

Phone Lafayette 4741
Brighton Bark 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin. 

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

DR. M. K. SHEEHY 
DANTISTAS 

3795 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6154 

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
pelnyčio j.

ANTON J. STUPAY
Vyrų apredalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės 
Valome ir dažome 
4220 Archer Avc.

Kaina $49.98
Geriausios rųšies gaziniai 
virimo ir kepimo už labai 
kainų $49.98. čia didelis pasirinki
mas. Ateikit ir persitikrinkite.

Peter Barškis, Furniture 
Store,

1748-50 W. 47th St.

pečiai ciel 
prieinamą

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Wilhams & Yanchus
4140 Archer Avė.

Didelis išpardavimas garantuotų vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų.

K. Marcinkiewicz
DRV GOODS STORE 

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

vienu pirkimu, kurie taip geri, kaip 
auksas.
Tol.

Muzikos krautuve ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimų.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus 
Nepamirškite 

adreso.

pigiai, 
musų

A. J. KAREIVA & SON
Maleva, geležines prekes ir 

visokie reikmenys

4537 S. Wood St

APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

viršutiniai,Mus speciališkumas yra 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS, 
'3108 South Halsted St.PR A NEŠAME LIETU VIA M S

Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

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

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va.

WEST SIDE

Lafayette 0881

M. G. CYNAL
Augštos Rųšies Fotografas 

Vestuvių grupes, šeimynos ir banke
tai musų specialumas. Darome por
tretus, padidiname ir deda į rėmus. 

2426 W. 47 St., netoli Westem Av.

CHICAGO
Tek Yards 3850

Tel. Lafayette 2596

KROK’SGARAGE '
Patarnavimas dienomis ir naktimis. 
Overhauling, Greasing, Simonizing, 

and Towing.
4511-13 So. Kedzie Avė., 

CHICAGO

T AJERAI, BATTERIS, MOBILE 
ALIVA IR VISOKIOS REIKME

NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Tajerus ir Baateris 

NF.W CITY TIRE & SUPPLY CO. 
1702 W. 47 St. 

Phone Boulevard 2282 
Vedėjas A. A. VASILIAUSKAS

Jonas Gurzdas
Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios išdirbystes 

čeverykai.
3956 So. Rockwell St 

CHICAGO

phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas j visas dalis miesto.
1706 VVest 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

ROSELANDAS
Tel. Pullman 5787 

SAM KUDNIK
Laikrodininkas i 
auksorius. Fono 
grafai ir rekordai 
Persikraustė iš 341 
Kensington Avė. 
11421 So. Michigan

Avenue.

Brighton Park Lietuviam
Turbut visi žindi kad sunku atrast 

gerų amatininkų dėl čeverykų, bet 
vienok Brighton Park Lietuviai lai
mingi. čia aukštos rųšies darbai 
daromi ant sportiškiausių čeverykų. 
Kaip: kunigams, daktarams, policmo- 
nams, advokatams, kontuktoriams. 
Iš senų čeverykų padarom* naujus, o 
darbinius ir boisams, tai darom extra 
tvirtai, dailiai. Čeverykams padus 
visada siuvam siutinai. Didele daugybe yra netikrų šiaučių, tad katne 
dar nežino mano dirbtuvės, tai tik 
surasite po šiuo adresu. lA>cnam name

FRANK SABALIAUSKAS, 
SHOE DOCTOR,

2957 W. 39th St. kampas Sacramento
Avė., Chicago, III. j

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

PETER GADEIKO, 
1606 South Halsted Street.

CJULBRANSEN
V-JThe Ttegis tering Piano

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė 

3223 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
JUOZAS GUDJONIS 

3825 Archer Avė.
Phone Lafayette 6809

Visokios mados darbas atliekamas.
Merginoms, Moterims, vyrams Ir 

Vaikams.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnjshing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939

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

S. D. UCHAWICZ
LIETUVIS 
GRABORIUS

2314 W. 23rd Place 
CHICAGO, ILL.

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

Telephone. Canal 6174
J. F. Radzius

LIETUVYS’ GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, UI.

Gulbransen Tr.de Mark

iiiiiiiiiiiiiiliiiifiii
PIRKITE NAUJUS .
Rudens mados čeverykus

J. REKER’S
ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ 

12422 W. 47 St.

“Kultūros” b-vė

trim* fr pajlagą suvedama | aanua ii naajtm tanu, taipgi 
tavas. Caah arba ant iimokljlmo.

Pirmutini Lietavig FJektroa Karporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO. Ine.

A. BARTKUS, Pre*. I
1«1» W. 47th st., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago

YbuR^L/ES
M urūm Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohk» St., Chicago

Šiauliai (Lituania)
Dvaro g. 24

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

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

CHICAGO, ILL.RINE^ švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

G E R B. Naujieną Moti 
tytojoe if akaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti I tas sankrovas, kurios 

, skelbiasi Naujienose.

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. B2nd Street, 
CHICAGO. ILL.

HIIIHIIIHIIIIIIH

Geo. L. CIeveland, P. F. Cloonan 
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR RĘPAIR 
ANT SHEET METAL W()RKS’

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas 'darbas paimamas 

ir pristatomas. 
3738 Archer Avė.

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriškas siuvėjas. 
Valome, prosiname ir dažome

1622 S. Halsted St
CHICAGO

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite

Garsinkltes Naujienose

Tr.de


B^OJIBNgS.yUETžggB.M Trečiadienis, Lankr. 12, 1924
pradėjo ateiti į normales vė-’ šitą didelę pargalę Darbo Par- 

Ekonominiai valstybė tija apturėjo, nežiūrint to, kad 
Asųuith’o distrikte konservato
riai dabar nestatė savo kandida
to ir buvo pasižadėję remti li
beralų vadą prięš darbietį. Per
nai metais tame distrikte darbi
ninkai turėjo du kandidatų, vie- 

Iną nuo Darbo Partijos ir antrą 
puo kooperacijų. Juodu surin
ko kartu tarpe 11,000 ir 

balsų, tuo tarpu 
kad už , liberalų / Į r < kon
servatorių kandidatus tenai bu
vo paduota tarpe 17,000 ir 18,- 
000 balsų, šiemet gi Darbo 
Partijos kandidatas laimėjo 
daugiaus kaip £,0.00 balsų dau- 

partija, surinkusi 78,000 bal- gmra!
sų, t. y. 4,000 daugiaus, ne
gu visos dešiniosios partijos, ’0S Pas^el<imas buv() Birming- 
sudėtos į krūvą. sios pramon$s centras. Iš gent-

Situose rinkimuose nuo- kartės į gentkartę jį kontroliuo- 
stoliy turėjo nacionalistai irdavo konservatoriai, — mato- 
ypatingai komunistai, kurie nia, dėlto, kad jie stoja už pro- 

j i • • • j rn .• j

pražudė ketvirtadalį savo 
balsų. Už tai daug balsų lai
mėjo socialdemokratai ir de
mokratai.

Jeigu panašius rezultatus rencijos, ir dėlto tenai jokia ki- 
parodys ir rinkimai į reich- ta partija iki šiol negalėdavo 

laimėti rinkimų. Iš visos dvyli- btagį, tai Vokietijos respu- kos Birminghamo distriktų re- 
bhka bus pastatyta ant tvir-1 su|el.iai ųudavo išrenkami tik- 
to pamato, — ko jai reikia tai konservatoriai, 
nuoširdžiai palinkėti.

NAUJIENOS,... IA1 XT |?es. Ekonominiai valstybe The Lathuanian Daily Naw» I > • , ■ *
fublikhed Daily Excapt Sundayl^po išgelbėta. Reikia mi-

The Lithuauian Pub Ca Ine

Editor P. Grigaiti*
nyti todėl, kad ir politiniai 
ji turės sustiprėti.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs: 
per yoar in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago.

$8.tf0
$7.00
$8.00

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Šiomis dienomis Vokieti
joje įvyko jėgų bandymas 
tarpe tų partijų, kurios ren-1, 
giasi prie “generalio mūšio” į 12,000 
gruodžio 7 d. Buvo seimo 
rinkimai vienoje Vokietijos 
provincijoje, Anhalte, JĘaip 
telegramos praneša, juos 
laimėjo socialdemokratų

Į šitą musų pastabą “Laisvė” 
dabai* atsako, jogei, girdi, netie
sa, kad rusų socialdemokratai, 
eserai arba kiti bolševikų prie
šai Rusijoje esą stiprus. Jie esą 
visai “silpnučiai.” Bet ve ka
me pavojus iŠ jų pusės: I

“...Kaip Rusijoje, tai ir už-1 
sieniuose jie yra susivieniję

Marksas savo laiške apie di
džiosios franeuzų revoliucijos 
terorą pasakė, kad tie teroristai 
tai buvo “persigandę buržuipa- 
laikiaj.” Ne kas kita yra ir kru
vinieji Rusijos diktatoriai. Jie

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo kainai
Chicago jo — paštui

Metams............ —........ ....
Pusei metų .........____
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam .......
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija_______________ 8c
Savaitei ......... ...............- 18c
Mėnesiui----------- -- ----- --------  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metams...... ................  $7.00
Pusei metų ....... ........................... 8.50
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiam ________  1.25
Vienam mėnesiui-------------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metama....... ................................ $8.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams ......... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.,

Kitas stambus Darbo Parti-

$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

hame. Tas miestas yra stambio
sios pramones centras. Iš gent-

tekcinius muitus. To miesto 
darbininkai tur-but įsivaizduoja, 
kad Anglijos pramonei butų 

i naudinga, jeigu ji butų apsaugo- 
(ta muitais nuo užsienių konku-

Laikraščių skaitytojams 
galėjo jau pabosti, per kele
tą paskutinių mėhesių nuo
latos vis skaitant apie rinki
mus ir apie rinkinius. Vie
nok ta tema dar kurį laiką 
tur-but nepasitrauks iš poli
tinių diskusijų centro. Bent 
iki tol, kol nepraeis rinki
mai į Vokietijos reichstagą.

Nesenai turėjo rinkimus 
dvi didžiausiosios pasaulyje 
valstybės — Didžioji Brita-

TIK VIENAS DARBIETIS ML 
NISTBRIS NEIŠRINKTAS

Bet per šiuos rinkimus Dar
bo Partijai jau pasisekė pra
mušti sieną toje konservatorių 
tvirtovėje. Viename Birmirig- 
hamo distrikte tapo išrinktas 
socialistas. Kitam distrikte kon
servatorius Neville Chamber- 
lain laimėjo prieš socialistą tik
tai 77 balsų dauguma. Dar dvie
juose distriktuose konservato
rių daugumos susidėjo vos iš ke
leto šimtų balsų. Sekančiuose 
rinkimuose socialistai gal užka
riaus daugumą to pramonės 
centro distriktų.

Tikras pralaimėtojas šiuose 
Anglijos parlamento rinkimuo
se yra liberalų partija, kuri ne-

Jau porų. Kartų mes nurodė
me, kad yra vispi neteisinga ta 
pasaka, kurią Amerikoje sklei
džia atžagareiviai ir komunis
tai, jogei paskutiniuose Angli
jos rinkimuose Darbo Partija 
pralaimėjusi. Yra faktas, kad ji, 
nors ir prakišo dauginus kaip
trejetą dešimčių vietų parlamen-(L’ko apie pusantro miliono bal
te, padidino savo balsų skaičių su ir kurios atstovybė nusmuko 
milionu ir dviem šimtais tuks-Jiuo 158 iki 40. Bet reikia pripa- 
tančių, palyginant su pereitųjų 

mėnesio|metų rinkimų rezultatais.
Bet štai ką rašo apie rinkimų

Mažiaus kaip už 
laiko, būtent gruodžio mė
nesio 7 d., bus rinkimai Vo-I^kmes Anglijos liberalų or

1 — - . . Guardian”:
kietijoje. Nuo jų rezultatų 
žymiai priklausys Europos 
ateitis.

Vokietijos rinkimų kovo
je svarbiausias klausimas 
yra respublika ar monar- 
cliija. Toje kovoje grieztp ’ 
stoja už respubliką dvi parti 
jos: socialdemokratai ir bur
žuaziniai- demokratai. Ka
talikų Centro partija dau- 
giaus yra linkusi prie res
publikos, bet ji turi nemažai 
ir monarchijos šalininkų.

ganas, “Manchester

“Darbo Partija 
gumos vietų, 
miaus buvo
žuma balsų, nes šį kartą buvo , 
padaryta neformalė sutartis' 
tarpe konservatorių ir libera-1 
lų; prakišo taip pat ir kai ku
rias kitas vietas, kurias ji ti
kėjosi išlaikyti. Bet Darbo 

Partija Kartu įgijo ir kai ku
rių stebėtinų laimėjimų. Su- 
vedus visus rezultatus Dar
bo partija veikiausia sugrįš į 
parlamentą su didesniu skai
čium atstovą# negu priešpas
kutiniame parlamente.”

neteko dali
kli rias ji pir- 

už kariavusi ma-

žinti, kad, ji to pilnai užsitarna
vo, varinėdami intrygas prieš 
socialistų valdžią.

“Manchester Guardian” pa
duoda šitokį charakteringą fak
tų sąryšyje su rinkimais. Libe
ralu vadai, girdi, susirinkę savo 
partijos centre, N'acionaliam Li- 

■beralų Kliube, laukti rinkinių 
I rezultatų, labai nuliūdo, kai pra
liejo ateiti žinios apie partijos 
'pralaimėjimus, ir

su caristais ir kitokiais padau
žomis baltagvrdiečiais. ’ Su 
tais gaivalais jie išvien daro 
nuolhtinius suokalbius, kaip 
nugriaut Sovietų valdžią. Jie 
be paliovos peršasi į talką ka
pitalistinėm Vakarų Europos 
valdžiom) delei nuvertimo So
vietų Respublikos. Pagal Ang
lijos ir Franci jos imperialis
tų įsakymą, jie paskutiniu lai-: 
ku sukurstė ir ginkluotą mai
štą Gruzijoj prieš Sovietų 
valdžią.”
Mes neabejojame, kad ir pats 

“Laisvės” Bimba visai netiki ši
tai idiotiškai pasakai. Jeigu ji
sai tikėtų, tai reikėtų jį pripa
žinti didžiausiu asilu. Kiekvie
nas žmogus, kuris skaito laik
raščius, žino, pa v., kad Rusijos 
socialdemokratai-menševikai ne 
tiktai nedaro jokių suokalbių’ 
(kadangi tokios rųšies kovos 
metodų jie visai nepripažįsta),! 
bet per visą laiką stojo ir tebe-į 
stoja už sovietų valdžios pripa
žinimą !

Bet sakysime, kad Rusijos so
cialistai ir anarchistai iš tikro 
butų tokie, kokiais juos piešia 
“Laisvė.” Sakysime, kad jie 
butų susidėję su “caristais ir ki
tokiais baltagvardiečiais,” kad jie 
darytį “suokalbius” prieš bolše
vikų valdžią ir ieškotų “talkos” 
kapitalistinėse Vakarų Europos 
valdžiose. Sakysime, — bet ar 
tatai pateisintų piliečių laisvės 
panaikinimą ir terorą Rusijoje?

Juk “Laisvė” tvirtina, kad tų 
menševikų, social-revoliucionie- 
rių ir kitų bolševizmo priešų 
Rusijoje esą “tiktai skystos, mi
zerijos maslionkos!” Tai ko gi 
jų bijot? Ką pavojingo jie ga
lėtų padaryt sovietų valdžiai, 
jeigu jie turėtų teisę veikti le
galiai — turėt savo organizaci
jas, laikyt savo susirinkimus, 
leisti savo laikraščius ir tt. ?

yra buržuazinės revoliucijos be
laisviai, savo 'beprotiška politika 
įsiklampinę į tokią badą, kad jie 
nemato kitokio išėjimo, kaip tik
tai per žmonių lavonus.

Ir tuos rakalius “Laisvė” mė
gina teisinti!

r

Dvejopa etika v Lietuvos 
mokyklose

Švietimo Ministerija dar prie 
prof. Juodakio išleido aplink
raštį, kuriuo buvo draudžiama 
moksleiviams kurti politines 
organizacijas. Buvo leidžiamos 
moksleivių organizacijos tik 
kultūrinės. Mokytojams net 
buvo uždėta pareiga daboti, 
kad jų moksleiviai neišeitų iš 
ministerijos nustatytų vėžių. 
Žinoma, kad paskui kito įvai
rių mokyklose nesusipratimų, 
kokias organizacijas laikyti 
politinėmis, o kokias tik kultu- 
tinėmis.

Bet, nenagrinėjant čia šio 
klausimo, mums tenka vėl sta
tyti klausimas Švietimo Minis
terijai, kokios moralės laiko
masi musų mokyklose, kuomet, 
iš vienos pusės, inokiniai-atei- 
tiįlinkai laisvai gali dalyvauti 
ir niet rengti politinius mitim 
gus per rinkimus ‘į Seimą ir 
savivaldybes, o iš kit.os pusės^ 
užtenka mažiausio įtarimo" mo
kinį esant kairiųjų pažiūrų ša
linama jisai iš mokyklos.

Telšių gimnazistai Ga- 
baliauskis, Kazlauskis, Dagi-

juos purvuosna. Jeigu norima 
butų susilaukti gerų piliečių, 
reikėtų kaip tik nepavydėti pa
galios net tos “krikščioniškos” 
šviesos savo mokyklose.

Geri piliečiai negimsta, bet 
reikia jie išauklėti.

Kas gi rupi jums išauklėti, 
geri Lietuvos piliečiai, ar klus
nus Romos tarnai? —O.

[“L.Ž.”j

Sustabdytas oro susisiekimas.

Vokiečių vyriausybei atsisa
kius suteikti pašalpų pašto oro 
linijoje Karaliaučius-Klaipeda- 
Ryga - Talinas - Helsingforsas, 
Junkerio orlaivių susisiekimo 
bendrovė -tuojau sustabdė pa- 
paminėtoj linijoj orlaivių 
skrydymą.

Kairiiįjįi padėtis Lietuvoje
(Tęsiny*)

Kailių jų organizacijos ir pavie
niai asmens demoralizuojami.
Susirinkimų, bei mitingų truk-! 

dymas nenaujiena “laisvoj” 
Lietuvoj. Taip, kelis kartus 
neleidžiama laisvamaniams susi
rinkimo Kaune. Trukdymai nie
ko nepamatuoti “jau tu kaltas 
vien dėlto, kad aš valgyt noriu.”

Nenaujiena, kad poliemonas 
kunigėlio pavaišintas “ant drą
sos” reikalauna baigt mitingą, 
arba vaiko minią, areštuoja kak 
betoj u s (Šiauliuose socialdemo
kratų kalbėtojus). Ateitininkai 
trukdo kalbėtojus, taip Sedoj 
trukdė v. 1. kalbėtojui Radiui, 
su sėbrais įkaušęs teologijos fa
kulteto studentas J, Dagelis- 
Šiauliuose kairiųjų demonstra
ciją išvaikė ugniagesių'mašino
mis. Sulaikomi ir konfiskuoja-į 
mi partijų atsišaukimai*. ■. Kai
rieji asmens persekiojami. Jei: 
kas liberalas, tai pusė bėdos,! 
bet jei socialistas, tai jau kade- 
nių logika einant ir bolševikas. 
Bolševikais1 krikštijimas labdi 
mėgiamas, užtenka, kad kas tu
rėtų laimės nepatikt kunigui, o

(kartais užtenka ir davatkai? kad 
lis per rinkimus į Seimą ir sa- būt areštuotam, žvalgybos tar- 
vivaldybes buvo veikliausi domam ir pagaliau laukt teismo 
krikščionių bloko agentai. Mo-!^e|is metus, kad kaltės neradus 
kinys gi Kazlauskis šiemetę vėl būti paliuosuotam... Koks 
Viešvienuose nei apsiskandali-^ tuo laiku šeimynos ar pačio tur- 
jo, hešaudydamas minioje. Ga-(to (jei toks pasitaiko būt) sto- 
baiiauskis gi mitingavo Eigir- vis, tai ne kademų darbas, 
džiuose taipgi apie savivaldy-1 1923 metų rudenį, areštavo 
bus. Kitur mokiniai, kunigų Dotnuvos Ž. U. IV kurso moki- 
įlakoje esantieji, per rinkimus nįus Micki ir šklėrį, ir dėlto kad 
į Seimų ir savivaldybes padeda-,jie buvo socialistais, gavo bolše-

ganizacijos, nors ir legalė, bet 
tokiu tonu parašyta, būt senai 
konfiskuota, taip pat, kaip kon
fiskuojama iš Amerikos einan
čių knygų didesnė dalis, kaip 
apdraskomas “Kardas” etc.

Užtenka žvalgybai pakišt lie
žuvis, kad įsigyvenęs naujaku- 
ris butų pašalinamas, o jo žemė 
atiduota kunigo pataikūnui (A- 
lytaus apskr.).

Savo laiku laikraščiuose buvo 
rašoma, kad Žemaitijos gilumoj 
pradėję slankiot naktimis apie 
kairiųjų trobas, kažkokie gink
luoti šešėliai — žmonės. Jiems 
plėšimas nerūpėjo, bet rūpėjęs 
kas kita, tai yra pakišt po tro
bomis ar trobose komunistų pro
klamacijų, kad rytojaus dieną 
daryt kratą ir areštuot. Iš jų 
galima visa ko laukti.
i žmonių dėmesys stengiamasi 

kreipt į “anapus.” ;
Važineję po Lietuvą įyairįaip 

si (Vokiški, lejikiški, lietuviški) 
misionieriai, vientiOlį^i,:, jėzuitai, 
nurodinėja.šio pasaulio “mar- 
nasčių” - paikumą, ragina stot į 
vienuolynus, o jei negalima, tai 
šiaip vest pabažną gyvenimą- 
Tokiu budu tėveliai pasidalinę į 
dvi nelygias dalis: didesnioji 
krauna šio pasaulio turtus, šo
ka su* panelėmis, leidžia laiką 
kurortuose, kita gi mažesnioji 
dalis rodo kitus tikslus, kreipia 
akis kitur, kad nebūt matomas 
jų draugų darbas. Puikus ar
tistai

z Kairiųjų atspirtis.

Priešingoje respublikai 
pusėje stovi nacionalis
tai, komunistai ir “liau
dies” partija. Nacionalistai 
(dvarininkų ir generolų par-

lr taip iš tiesų įvyko.'Į nau-'j 
jąjį parlamentą tapo išrinkta 
152 (ar 151) Darbo Partijos at
stovai, kuomet priešpaskutinia
me parlamente, išrinktam 1922 
niį, jų buvo tiktai 112.

“vienintelis daiktas, kuriuo 
susirinkusioji kompanija gale- 
jo pasidžiaugti per pirmutinę 
valandą ar daugiaus, buvo 
pranešimai, kad tas arba ki
tas Darbo Partijos žmogus 
gavo mažai balsų.”
Liberalai kasė duobę Darbo 

irtijai, bet patys į ją įkrito.

DAR VIS MĖGINA IŠTEISINT 
BOLŠEVIKUS BUDELIUS.

Prispirta prie sienos “Naujie
nų” paklausimu, kodėl Rusijos

tija) kartu su, “liaudies” 
(stambiojo kapitalo) parti
ja nori atgaivinimo monar
chijos, o komunistai nori 
bolševikiškų sovietų.

Jeigu kovą laimėtų respu
blikos priešai, tai ne tiktai 
Vokietija, bet ir visa Euro
pa ilgai nematytų ramaus 
gyvenimo.

Yra pamato teciaus tikė
tis, kad paims viršų respub
likos šalininkai. Didžiau
sias pavojus Vokietijos res
publikai buvo iš ekonominio 
krašto nesusi tvarkymo. Per
nai metais, kai dėl Ruhro 
okupacijos buvo suirę Vo
kietijos finansai ir jos pra
monę buvo ištikęs sunkus 
krizis, tai monarchistai iš 
vienos pusės, o komunistai iš 
antros ką tik ją nesugriovė.

Dabar, šiaip-taip išsirišus 
reparacijų klausimui, Vokie
tijos ekonominis gyvenimas

Tolinus “Manchester Guar
dian pastebj, kad iš visu Mac- 
Donaldo kabineto narių rinki
niuose tapo sumuštas tiktai vie
nas ministeris, Jowett — Pirma
sis Darbų Komisionierius. Vie
nok šitas darbiečių ministeris 
buvo nugalėtas viso tiktai 66 
balsais. Visi kiti ministeriai ta
po išrinkti.

Pralaimėjo rinkimus, beje, da 
ir Margaret Bonfield (kuri turė
jo parlamentinio sekretoriaus vie 
tą Darbo ministerijoj). Rinkimą 
kampanijos laiku ji negalėjo bū
ti savo distrikte, kadangi daly
vavo Canados. darbininkų unijų 
kongrese..

PADARYTA DIDELIŲ NUOS
TOLIŲ LIBERALAMS IR KON

SERVATORIAMS

Anglijos liberalų organas, be 
to, nurodo, kad Darbo Partija 
užkirto skaudų smūgį Ii be Hi
lams, sumušdama senąjį, jų va
dą, Asųuith’ą, Paisley Mistrikte, 
iš kurio per dešimts pietų nebu
vo išrinktas jokios kitos partijos 
žmogus, kaip tiktai liberalas.

'bolševikai vartoja terorą prieš 
savo politinius priešus, “Laisvė” 
nebežino, kaip išsisukti.

Kuomet ji kalbėjo apie Ang
liją, kur komunistai nėra perse
kiojami, tai ji sakė, jogei tenai 
komunistams duodama laisve 
dėlto, kad Anglijos kapitalizmas 
esąs stiprus, o komunizmas dar 

į silpnas: kadangi Anglijos kppi- 
italizmas nesibijo komunizmo, 
tai komunistai nėra persekioja
mi.

Į Mes deliai šito “Laisvės” ar
gumento pastebėjome, kad jei
gu šitokia logika vadovautis, tai 
reikės pripažinti, jogei Rusijon 
j e bolševizmas yra silpnas, o 
bolševizjno priešai yra stiprus, 

j Nes bolševikiškoji valdžia žiau
riausiu budu persekioja savo po
litinius priešus. Ji persekioja 

|ne tiktai buržuazines partijas, 
■ bet ir socialdemipkratus-menše- 
vikus, ir social-revoliųcįo^iierįus 
dešipiuosius, ir social-revoliuci- 
onierius kairiuosius, ir maksi
malistus ir anarchistus. Visus 
juos ji gaudo ir grudžia į kalė
jimus arba ištremia į Turkesta
ną ir į Sojoveckas Salas, kur ka
liniai miršta nuo šalčio ir ligų.

Jeigu jie. yra tokie nelemti 
gaivalai, kaip rašo Brookly.no 
(ai k rastis, ir jeigu Rusijos liau
dis jiems visai nepritaria, tai 
viešas jų pasirodymas savo 
spaudoje ir atviruose susirinki
muose turėtų tiktai galutinai 
diskredituoti juos visų žmonių 
akyse.

Vienoje Ijolševikų valtlžiti ne
leidžia jiems išeiti prieš publikų 

ir parodyt jai savo veidą! Ro
dei ?

“Laisvė” sako, kad menševi
kai ir social-revoliucionieriai esą 
susidėję su caristais. Bet ko
dėl bolševikų valdžia, smaugda- 
mą menševikus ir social-revoliu- 
cionierius, priima caristus savo 
tarnybon? Rodei daugybė buvu
siųjų caro generolų šiandie tar
nauja bolševikų raudonojoje ar- 
mjijoje ir daugybė buvusiųjų ca
ro žandarų šiandie “daibuoja- 
si” bolševikų črezvyšaikoje (ar
ba G-P.U) ?

Ji sako, kad menševikai ir so* 
cial-ievoliucionieriai iešką pa- 
gelbos kapitalistinėse valdžiose. 
Bet kodėl bolševikų valdžia yra 
padariusi draugingą sutartį su 
aršiausiąja Europos kapitalisti
ne valdžia — su Italijos fašis
tais?

Aišku, kad “caristai” ir “ka
pitalistinės valdžios” yra bolše
vikams tiktai priekabė smaugti 
savo politinius priešus Rusijoje. 
Jie smaugia juos dėlto, kad jie 
bijosi jų«

Bdlševikai žino, kad jų val
džia laikosi tiktai durtuvais ir 
kulkosvydžiais. Jie žino, kad, 
jeigu Rusijos darbininkai ir vals
tiečiai gautų progos išgirsti lais
vą žodį ir pareikšti savo valią, 
tai bolševizmas butų kaip bema
tant pasiųstas velniop, štai del- 
įo J bol^efeKąi i ir s tetuhąšį '/išti
kint i • visus,- kas tiktaiJ neprita
ria jiems. Ne tiktai žudo prie
šingu partijų žmones, bet ir pil
do kalėjimuose savo partijos na
rius, komunistus darbininkus, 
kurie nesutinka su savo vadų po
litika.

vo davatkoms triukšmą kelti 
politiniuose milinguose. Vie
nok negirdėti nė vieno atsiliki
mo, kad Imlų nors vienas to
kių mokinių šalinamas iš mo
kyklos.

Tuo tarpu kiti mokiniai, už
tenka, kad kas nors nenuėjo į 
medžio sodinimo darbą gegu- 

1 <1., žvalgy Iji. l<no
nors įtarė, tuojau mokinys me
tamas iš tnlokyklos lauk, šiaip 
turi būti elementarinė taisyk
le, kad teismui nepasmerkus 
nėra nusikaltėlio. Pas mus gi 
jaunuolį gana įtarti, jau jis 
smerkiamas visupirma savo pe
dagogų, nors teismas paskui 
neranda jų veiksmuose nusi
kaltimo (Mariamp. Real. Gim- 
naz. Rimkevičiaus ir Armino 
byla). Pedagogai pasmerkia 
savo auklėtinį, o teisėjai ran
da jį nekaltu. Kas gali atlygin
ti paskui tokiam nekaltam jau
nuoliui jo ypač morales skriau
das?! Juk toks jaunuolis, ypač 
savo budo persilaužimo perio
de yra reikalingas kaip lik 
daugiausia mokslo žinių ir 
žmoniškos doros pavyzdžių.

Dabar pasiskaičius, kad ir 
Seimo nario Šmulkščio kdlbos 
de.1 vaisi, liaud. interpeliacijos, 
išrodo, kad mokykla reikalinga 
tik tiems, kurie nuo mažens 
turi prižadėti savo lavinamą 
protą pavergti viešpataujan
čiai konfesijai. Kitiems gi jau
nuoliams mokslo lyg’ nereikia. 
Juk mokykla nėra žvalgyboj 
tarnyba, kurion priimant gali
ma butų reikalauti tam tikro 
ištikimo nusistatymo.

“Krikščioniška” švietimo Mi
nisterija, nors ir p. Bistro* ge
dama, turi suprasti, kad įga
lima laikytis hotentotų, o ne 
Kristaus rpbralčs, kad negali
ma savo krikščioniškų pažiūrų 
mokinius 'net skandalingai -nm 
tinghojančius proteguoti, o ki- 
toikių pažiūrų jaunuolius trem
ti iš mokyklų į gatvę, užkirsti 
jiems kelią į šviesą' ir maudyti

(vikų titulus ir prasėdėję keletą 
.mėnesių kalėjime paleisti ant 
parankos. Teismo gi ligšiol dar 
nebuvo. Juos areštavo tik dėl
to, kad per susirinkimus ir re- 
feretus1 sukirsdavo ateitininkus
visame. Tuo pat laiku arešta
vo ir keletą asmenų iš*Savičiu- 
nų dvaro ir Kunigiškių k- (Ro
kiškio apskr.J. Areštuvę mušė 

; ir įvairiais budais kankino. Vie
ni paleisti, kiti tebesėdi. Iš pa
leistų keletas mirė kraujais 
spjaudydami. Nors mušimus 
klerikalai nori pridengt, bet jie 
vis išeina aikštėn. Paskutiniu 
laiku yra. Seime paduota du pa
klausimai (socialdemokratų ir 
kitas valstiečių liaudininkų) dėl 
mušimo suimtųjų (Rokiškio a.) 
per kojų padus, uždėjus šlapius 
skudurus... Inkvizicijos priemo
nės veikia, jas buvo šiek«tiek 
apstabdęs buv. min. žalkauskas, 
bet dųbartinis vid. reik. min. Z. 
Starkus netam žmogus, kad kiš
tus į ne “savo” dalykus. Pas
kutiniu laiku areštuoti Mažeikių 
aps., Tirkšlių vi. 8-ni žmonės. 
Jie ėjo savivaldybėsna atskiru 
sąrašu, ir juos areštavo prieš 
pat rinkimus, sąrašą panaikino. 
Du iš jų buvę Amerikoj: ūkinin
kas Taurinskas ir gabus siuvė
jas Gerulskis; vežami užtraukė 
Marsalietę. Liko žmonos ir vai
kai. Ne, kademai, Kristus ne 
taip liepė,...

žvalgyba veikia puikiausiai. 
Ji labai gerai seka senus aušri- 
uinkus, nei kiek neblogiau atsi
tarnavusius kareivius ir jau 
daug blogiau lenkų šnipus, ir 
visai nemoka sekt tai fašistų- 
štai prieš mane guli knyga var-
du “Siono Galvočių Protokolai” 
(S. Niluso tekstas), “Slaptasis 
Pasaulinis žydų suokalbis. Pane
vėžy 1924 m.,” ^kurioje 12 psl. 
rašomia malįądski^ku tontr “Kel
kis iš numirusių-ir gyvuok tėvy
nės meile; kurią žydas pas dau
gelį nužudė. Valio Lietuvos fa
šistai!” štai nelegalus organi
zacijos, fašistų organizacijos 
knyga, jei ji butų kairiosios or-

Varginama ir persekiojama 
pažangioji liaudis stovi tvirtai. 
Kiekvienas jai taikomas smūgis, 
kiekviena jų nuoskauda, sutin
kama pasipriešinimu. Kovoj ji 
tik grūdinasi, silnieji pabėga, 
tvirtieji lieka. Jau; liaudis savo 
teises supranta ir už jų mindžio
jimą puikiai moka atsilyginti. 
Šiuos žodžius rašant man y>i?isi- 
mena Raudonės valse. Raseinių t 
apskr. sumuštų gyventojų pik
tumą, kaip jie sužinojo, kad jų 
kraugeris štencelis, netik kad 
nuo vietos nepašalintas, bet dar 
pakeltas į pulkininkus. Užtai 
jie visi: vyrai ir moters social
demokratai, bei vakst. liaudinin
kai.. (

Daugelis inteligentų priversti 
sumažint savo veikimą lig mini- 
mum. Darbininkai dirbdami 
tai Vailokaičio, tai kitų katali
kų fabrikuose, priversti skaity
tis ir federantų sekami net jų 
partijon rašytis. Bet jų susi
pratimas auga. štai, rašoma, 
kad darbininkai federantų agi
tatorius iš vienos dirbtuvės iš
mėtė lauk. Nebetoli tas laikas, 
kad darbininkai stos po social
demokratų vėliava ir pareika
laus aš katalikiškų fabrikantų 
artimo meilės atskaitos.

Netrūksta inteligentų, kurie 
būdami karjeristai “dėl aukso, 
gardaus valgio šaukšto” nuėjo 
pas kademus ir jiems dirba. Dėl 
visų virš minėtų ftįktų, yisa pa
žangioji visuomenė laukiu kada 
galės nusikratyti kademų jungą, 
laukia 1926 metų rinkimų Sei
man

Bet vienu laukiniu mes nieko 
neatsieksime. Jei kademai, ku
rių mokslas sako: “kiekviena 
valdžia nuo Dievo paeina,” ir 
vienok jie, stengiasi turėt savo, 
o ne kitų valdžią, tai tuo labiau 
mes turime pasirūpint. Ame
rikos'lietuviai ir Lietuvos kairie
ji turi dirbt išvien. Vienybėje— 
galybė!
1924—X—12.

(Pabaiga)

Brookly.no
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Reikalauja naujo kalėjimo
Jau nuo senai pavieto ko- 

misionieriai svarsto apie pa
būdavo] imt; naujo pavieto ka
lėjimo, nes dabartinis pavieto 
kalėjimas yra jau pasenęs ir 
perdaug perpildytas. Kelius sy
kius buvo kreiptasi į balsuo
tojus, kad jie leistų išleisti bo
nus (užtraukti skolų) naujo 
kalėjimo, bet kiekvienų sykį 
balsuotojai tų reikalavfrųų at
metė.

Dabartinė pavieto komisio- 
nieriu taryba, kad , .išrišti kalė
jimo ir kilų pavieto triobėsių 
klausimą paskiro naujų pavieto 
triobėsių komisijų su 'A. A. 
Spragile priekyje. Ta komisi
ja iš savo pusės • paskiro lig 
subkomisijų — naujo pavieto 
kalėjimo ir kriminaliu teismo 
komitetų, kurio pirmininku pa
skirta Joseph B. Noel, prezi
dentų Noel State Bank ir bu
vusį prezidentų Chicago Asso- 
eiation of Commerce. Tas ko
mitetas dirbo 8 mėnesius ir 
vakar savo komisijai išdavė 
savo raportų.
i Komitetas rado, kad dabarti
nis pavieto kalėjimas yra ne
tinkantis. Jis yru Jmdavotas 
1871 m. ir pribudawutas 1895, 
taigi labai senas. Be to yra la
bai perpildytas. Kartais? ka
meroj "dėl vieno žmogaus bū
na net penki. Pusė sėdinčių ka
lėjime yra pirmą sykį patekę, 
20 nuoš. jų jaunuoliai, o 17 
nuoš. lieka paliuosuoti net ir 
be teismo, nes nekalti, nors 
jiems tinka iki teismo kartais 
keletu mėnesių išsėdėti kalė
jime. Prie tokių aplinkybių pra
diniai suseina • su kriminalis
tais, persiima jų “mokslu” ir 
išeina ir kalėjimo jau krimina
listais.

Kriminalinis teismas gi yra 
pabudavotas 1892 m. ir tiek 
pasenęs, kad yni pavojingas 
vartoti; be to nėra jokios ap
saugos nuo>gaisro.

Komitetas betgi nepataria 
nugriauti senąjį kalėjimų ir 
budavoti naujų. Esą žemė ten 
brangi, vietos nėra ir reikėtų 
budavoti labai augšta namų, 
o tai kainuotų pavietui apie 
$17,500,000.

Komitetas nužiūri ir kitų 
vieta visą ketvirtainį tarp 
Halsted ir upės, Lake ir Polk 
gatvių. Bet ir ten budavoti 
kainuotų $12,000,<M H >.

Komitetas todėl rekomen
duoja susitarti su miestu ir 
nupirkti miesto “pataisos na
mus” (Bridevvell) su 02 ak
rais žemės; ten esą galima bu
tų pabudavoli j/riminalinio na
mo Iriobčsį. padidinti patį ka- 
Įėjimą ir dar liktų užtektinai 
vietos. \ isą tai pavietui kai
nuotų lik $ 1,-.>00,000. Tuos gi 
pinigus butų galima gauti par
duodant senąjį kalėjimų.

O miestas esą turi nusipir
kęs kitur 100 akrų tarmą ir 
ten galėtų pasibudavoti naujus 
“pataisos namus.” ,

STANFORD PARKE

Šiandie vakare Stanlord par
ke, prie 14th PI. ir (’nion Avė., 
bus ’ nemokamos dviejų parkų 
orkestrų koncertas.

Kas Jis?

Karlu su Požėla atvažiavo iš rytinių valstijų naujas lie
tuvių ristikas. Pirmų kartų jis pasirodys pėtnyčioje, lapkričio 
1 I d., Požėlos-Bancevičiaus ristynėse. Ten jis risis su Ilacken- 
schmidt’u.

Nespėjo jis atvažiuoti, kaip pareiškė savo norų sukratyti 
chicagiečiams kaulus. Jis sako, kad chicagiečių jis nesibijąs 
ir galis su bite vienu susikabinti Bancevičium, Sarpa litini, 
ar su kuo kitu.

Ką mano apie tai Chicagos r ištikai?
įsižiūrėk i t į jo paveikslą, — jis gan tvirtas atrodo.

lietuvių Rateliuose.
Mokslo Draugai jau - 

pradeda veikti
'■ .r 1 , . z

Pradeda rengimų paskaitų. -a
Pirma paskaita bus ateinami 
tį sekmadienį. , ,

•* I

Kiekvienas a įsimenate Moks
lo Draugus. Tai jie per visų 
pereitą žiemą kas sekmadienio 
i \ tas rengė paskaitas Baymond 
('Jlapely. Jie buvo sutraukę ge
riausius prelegentus ir davė 
chicagiečiams labai reikalingų 
paskaitų.

Chicagieciai tuos Mokslo 
Draugus ir jų paskaitas buvo 
tiek pamėgę, kati vos rudeniui 
besiartinant jau pradėjo tei
rautis kada jie pradės savo pa
kaitas šį rudenį ir raginti, 

kad paskaitos k negreičiausia 
prasidėtų.

Mokslo Draugai atsiliepda
mi į tą chicagiečių reikalavi
mą jau pradeda savo paskaitų 
sezoną. Pirma jų paskaita 
bus aleinantį sekmadienį, lapk
ričio 1() d. Skaitys Dr. A. Ka
ralius lemoj: “Kas yra moks
las?”

Paskaitos bus laikomos se
nojoj vieloj Baymond Cha- 
pely. 816 W. 31st St. Tik pa
skaitų laikas pakeistas. Paskai
tos prasidės ne 10:30 vai. ryte, 
kaip kad pereitą sezoną buvo, 
c 1 vai. po pilt. Ta permaina 
lapo padaryta, kad davus gali
mybę ir moterims lankytis į 
Mokslo Draugų paskaitas. Mat 
pereitą sezoną daugelis mote
rų skundėsi, kad jos negalėjo 
lankyti paskaitų, nors ir labai 
norėjo, nes paskaitbs įvykdavo 
kaip tik tuo laiku, kada joms 
reikėdavo gaminti pietus. To
dėl dabar paskaitos bus po 
piet, kad visiems davus gali
mybės jas lankyti.

Be to be paskaitų bus turi
ningas muzikalis programas, 
šiemet paskaitos ketina būti 
įvairesnės ir daugiau bus pre
legentų.

Taigi paskaitos jau praside
da, lankykite jas, neapleisda- 
mi nė vienos paskaitos, o iš to 
bus jums daug dvasinės nau
dos. —Viešintiškis.

Konipoz. A. Vanagaitis išlei
džia per X. Strumskį naujų 
chorams dainų. Bus tuo tarpu 
spausdinama: I) Vilnius (Ei 
pasauli! Mes be Vilniaus neuu- 
rimšini!), 2) Malda (gavusiems 
už Lietuvos nepriklausomybę) 
ir 3) “Dzinidzi-Drimdzi” ir 
“Iš rytų šalelės”.

Neužilgo dar bus išleidžiama 
solo dainų, kurios dainuojamos 
“Dzimdzi-Drimdzi” vodevily.

Kas no r įsigyti gražių į A. 
Vanagaičio kompozicijų,, lai iš 
anksto užsisako. ? ",

(jcrb. A. Vanagaičio kompo
zicijos/ turi savo ypatybę tiek 
origiifalėj, tiek liaudies dainoj. 
Jo dainos tini gražių fantazi
jų ir lengvutės.

Iš visur ir apie viską
Daktarų koncertas. — K. Jau

čius. — Jauno,jr Birutė. — 
Jaunuolių Orkestras. — Ar
tistai lavinas. — Daktaro ne
laimės. — Nuotrupos.

Daktarų koncertas
Buvo garsinta, buvo lipinta, 

buvo rengta koncertas, ku
riam buvo pasamdytas specia- 
lis žmogus rengti, ir visi kaip 
gyvi krutėjo, judėjo, o tie vi
si —■ tai musų lietuvių dakta
rai. Po ilgo triukšmo sudary
ta koncertas, sukviesta solis
tai, choristai, na ir visi, tai 
grupei, tai atskirai dainavo.
Vieniems publika plojo dau
giau, o kitiems mažiau. Vieni 
atsižymėjo “gerai,’’ kili dar 
“geriau,” o treti geriausia.” 
Kitiems publika plojo susirie
tus, kad dar daugiau pasijuo
kus iš solistų, dėlto Kad solis
tas buvo: “Ei l’on.” Na, po 
programai buvo šokiai. Publi
kos atsilankė apie 350. Pelnas 
skiriamas daktarų leidžiamam 
laikraštukui.

Publika turėjo ir turi ska
naus juoko ir prisiminė sau se
nai jau buvusį Naujienų kon
certų, kuriame dalyvavo-daina- 
vo tuo laikų Chicagoje gyven
■.................> r,:..1..’,1...... . ............ =
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PATARNAVIMAS Si/ AUGIMU'

KIEKVIENĄ sykį telefonu savininkas pasirašo 
dėl naujo telefono stako kambary prie kaun- 
terio ir eina namo arba i ofisą, jis jau tuo

met yru susijungęs su Bell Sistema, jis patarnau
ja jums.

Kiekvienas naujas telefonas dadėtas į sistemą, pa
deda jitmis į nuolatini kontaktą su vartotojais to 
naujo instrumento. Kiekvienas naujas įdėjimas te
lefono bite kur, padaugina apštį jūsų patarnavimo; 
padaro jūsų telefoną labiau vertu jums.

Nuo pat išradimo telefono 1876, yra daug pada
ryta pagerinimų dėl operavimo metodų, kad padau
ginus vertę telefonų patarnavimų dėl pavienių tele
fonų vartotojų. Netik per j j galimu aiškiui girdėti 
ir iš tolimesnių vietų, bet taipgi yra greitesnis su
jungimas su didesniu skaičiumi vartotojų — tele
fonų patarnavimas eina sykiu su augimu.

■ -... y -• ’ ' -------------

Skaičius Bell Systemos telefonų jau dabar auga 
apie tris ketvirtadaliai miliono į metus — tas vie
nas faktas parodo pasidauginusią vertę telefonų 
patarnavimo dabartiniams vartotojams ir pasidaro 
būtinai reikalingu dalyku .niodtdiiiniatne gyyepime.

* i 1 i i . ' H < l •

ILLINOIS BELL TELEPHONE C0MPANY
BELL SYSTEM

One Policy * One System * Universal Service

damas tūlas p. 'Cvirka; jis tuo
met mėgino dainuoti “Toreodo- 
rų” iš “Carmen” operos, o 
šiuo kartu beveik tas pats išė
jo su “Pagliacci.”

'lai buvo “geras” koncertas, 
surengtas daktarų ir — taškas. 
Anuo Domini 1921, lapkričio 9 
dieną.

K. Jaučius sugryžo Chicagon
Žinomas chicagiečiams p. 

Kazys Jaučius, kuris savo lai
ku buvo gerai pasižymėjęs sce
noje ir kiek vėliau dalyvavęs 
prie krulamųjų / paveikslų 
(movies), sugryžo Chicagon 
ir mano jau apsistoti visam 
laikui, nes jam jau nusibodę 
dirbti “movies”, kur jis buvo 
net susižeidęs. “iPasilgau chi- 
oagiečių ir lietuvių scenos ir 
sugryžau, ka.d darbuotis vėl 
kartu su scenos mylėtojais ir 
birutiečiais.”'

Ką p. K. Jaučius; daba r dirbs, 
nėra žinios; kol kas jis dar 
svečiuojasi. Kadangi jis turi 
geras rankas ir gerų galvų, 
jam nebus sunku gauti vėl ge
rų darbą. Prieš kiek laiko jis 
buvo vedėjas didelės kompa
nijos sankrova#; * Geros kloties 
p. K. Jaučiui.

* ¥
» *

Jaunoji Birutė rengiasi prie 
savo koncerto, prie kurio juos 
rengia p. Petras Sarpalius. Jie 
mano duoti gerą programą ir 
jų bilotai smarkiai eina.

♦
Jaunuolių orkestras irgi ren

giasi su visu smarkumu prie 
savo koncerto. Jų generalis di-

(Tųsa ant 6-to pusi.)

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIK1ENE
AKUŠERKA

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

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

• 1

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

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

Tel. Lafayette 3848
Po lt) vak. šaukit Lafayette 3826 

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.

—......T--- ----------- -----------------
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Raiko lietuvis, lietuviams visadott 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. S8-tb SU Chic»go, Iii.

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12; t iki 3 doiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

Te!. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki JI vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare , *—  ............

Dr. A. K.Jlutkauskas
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4412 So. Vreatern Avė 
l’el . U&yette 4H6

^^Tol. Blvd. 81 n>
M. \7ni(ke’wlr» 

1MNI8 
MĮį AKUŠERE A 
l&įĮgĮTuriu patyrim* 

’useknungui pa 
arnauju mote 
ims prie gimdy 

s URIno kiekvienai^* 
itsitikime. Te'

■ ’ <’a vpatlŠką pri 
iRgžiūrėjimą. Duodi 

nutarimus mote 
gOgrtrn’S ir mergi 
IRSI noms dykai.
į• W 3113 South

Ilalsted St.

’DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga» 
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 platų 
7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai 
) 3110. ■. Naktį «
į Drexel 0950
! Boulevard 4L36

So. Ralsted St.

ir nuo 6 iki

Telefonai:

8410
Vai.: 9—10 A. M. ir no 8 vai. vak.
Special: Nedėlioms ofisas uždai-y- 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard , 4136 arba 
Drexel 0950.

DK. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metui

OfisHB
4729 So. Ashland Ave^Z labos

i Chicago, Illinois y • •

,v Specialistas džiovos
Moteriškų,; V yriškų ir 

Vaikų, ligų. •
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte,* ntio 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
vakaro. Nedėliomis nuo >10 valan

dos ryte iki yaji pė piėt
Telefonas ,Mid#a$ 2880

l._________________ L i Ll-Z ’ • “•

1 r......-
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 ijo. Ashland Avė.

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

» vakaro. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
; Naktinis Tel. Drexel 2279 V.....  ..... — .............  —>

Tel. Boulevard 0537

Dft. MARYA
DOW1AT—SASS

/
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai, vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 .

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

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

arti 81 st Street.
Valandos J—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
dėliomis iŠ šventadieniais 10—12 dien

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

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

__ Optomotri.t
Boulevard 6487

So. Ashland Avė.
47-tos ant 2 
lubų

m7K01 Blue Island Avė.
Phone tRoosevelt 2025

Fraiicuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chronii- 

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj hun 2:39 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
■> <Kanipas J^aujuinento Avė.

”V. puo 12 iki Bjlil. ir nuo 6 iki 7:80
' Telefonas LaYa^ette 3878-7716
* Dr. J. W. Beaudette

Kuomet Krupas Ateina 
Naktį

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti .daktaro, nes kiek- 

-viena minutė yra skaitoma. Motina 
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo-beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’š GlesSto yra var
tojamas per 35 mėtuS ir yua pripa
žinta gyduolė nuo krupo, whooping 
kosėjimo ir nuoįvisij kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos uz.^Oc.-— vertos $50.00.

j Galite Būti Išgydytas
!Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas, dykai ar jus čia 
gydysitęs, ar ne, Kokia yra jūsų

• liga ? Ar geri yra jūsų inkstai —
turite strėnų skausmus? Ar 

!turite skilvio ligą, gasų, rugštumų i 
ir nesijaučiate gerai po valgio?

^Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
|su kraujais kosulį, krutinės skau- 
įdėjimą? Ar turitė didelį persi- 
jšaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
•turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
j kenčiate npo rupturos? Ar turi
ste ant veido' spuogus, išbalimą ir 
; mažai- sverlate r ' Ar kenčiate nuo 
'nervų — nęmigė, pavargęs iš ry- 
bo, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
|Prašalinkit nervingumą — apsi- 
jsaugokit neurastenijos, ji silpnina 
‘visus nervus. Nereikės jums dau- 

’igiau kentėti — ateikite ir pasima-
• lykite su mumis tuojau.

į Daktarai Kopczynski
| ir Schweers į
į - :<r‘ Ofisas
'1112-1114 Milwaukee Av.
; (Tel. Haymarket 4376
• Viršui Hatterman ir Glantz Banko
' - Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 

pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 

Specialistai chroniškų, nervų, krau- į 
jo, odos ir šlapumo ligų, 

i. —■—
— ■■■■A........-y— . ..............--

Lytiškos Ligos Gali 
Boti Išgydytos <

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

t Dr. W. R.
Kegister, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas.

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimu, 

prie dabartį- 
žinojimu gy_ 

vienas

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visddų ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą. prašali
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
jįesate išgydyti,
uii vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jusą 
kraujuje —- išva

lykite j j; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad lik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
alidčliukit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kiu vidury naikindama kimu narvelius, 
smagenų, nervą, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kilus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, justi kapitalas nedaro 
skirtumu kiek iuu sugaišite laiku arba 
pinigu užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tus. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis. Bruncliilie, Astma, 
Mažakraujiilėi, Skaudulių, Egzemos. I’so- 
riiisis, Slinkimo plaukų, 1‘asididlnusfų 
giužolii. Skrupulu ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusiu krauju, kUr| 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apbisaugokit daktaru ir atudentu, ku
rie slepiasi Karšiai skambiuiėiomia klini
komis. institutų arba lalioratoriju; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusierris daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau, 
sius Serum, CiepinJ, Bakterini, Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie perga nuo užsisenė- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimu žarnos, taipgi slaptų ligų. Maną 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių įp nąi 
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne- 
žinomiems daktarams, nteikite ir Ūsaiti- nokite tiesus ąple savu nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir miklu*, 
kūpu o Itadu yru reikalus dei 
ištyrimu ligos ir uttikrioimo gero gydy
mo taipgi egaaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty bėję.

Mes kalbap- lietuviškai.
A ulaądoB nuo 9 ryto iki 5:80 po pie

tų, kasdien. (Jtarninke, Seredoj ir 8uba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register i
109 N. Dearborn St., Chicuąo, III. 

(Imkite elevatori iki 12 anglių)

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtume V 
sumos ir adreso ilgumo* 4 /

I

_______________

iv
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Lietuviu Rateliuose
('['ąsa nuo 5-to pusi.)

rigentas p. Juozas Grušas sten
giasi iš paskutiniųjų, kad pasi
rodžius kuogcrlausia. Rengia- 
mąsi net su klasiškais muzikos 
numeriais. Jų koncertas įvyks
ta Meldažio svet.

vinasi kaip gestikuliacijos, taip J 
ir balso. Jie balsą lavina,suI 
muzika, prie piano, maždaug 
kaip ir dainininkai, tik kitos 
gaidos, nes tas jiems duoda 

lankstyti,
lošėjai turėtų taip irgi 
jeigu negali imti lek- 
lavinli halsą privačiai, 
vertėtų prie kokio cho-

Pranešimai

Lietuvos artistai nesiliauna 
lavinęsi. Jie nuo pat ryto la-

KAZIMIERAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 d., 1924 m. ligon- 
butyj. Turėjo amžiaus apie 58 
metus katram Įvyko nelaimė ei- 
ant gatve, gatvekaris smarkiai 
sužeidė iš tos priežastiss numi
rė. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną Lukošienę ir tris 
dukteris: Filiminą Kybartienė, 
Eleną Tananevičienę ir Juliją 
Lenkus. Taipat ir vieną sūnų 
Pranciškų Lukošių visi gyvena 
.Amerikoj Velionis paėjo iš Lie
tuvos, Kauno red., Telšių mie
telio.

I.aidotuves jvyks lapkričio 13 
d., 1924 m. iš namų 5146 So. 
Halsted St. į šv. Jurgio bažny
čia apie 8 vai., iŠ ten į Šv. Ka
zimiero kapines. Užkviečiain vi
sus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys ir žentai, 

l aidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tol. 
Boulevard 4139.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE 
TUVHJ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

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

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

Dept. 2. >

Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murinimo ir budavojimo generalis 

KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St.,

Namai 3356 Lowe Avė.

Akinių pritaikymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažlja? 

akys opios šviesai? 
jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmi ant voką? 
turit kataraktą? 
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvis

Ant trecio augšto virš Platto . 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valanrtnc ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar

ap-

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėm« ir drau
gams su kuriais susirašinili ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia^ 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamo*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Iii.

progų geriau balsų
Musų
daryti;
ei jas ir
tai bent
ro prigulėti, nes musų lošėjų 
yra tokių gana daug, kad kaip 

kada užsi- 
patys sau

išsižios, tai nežino 
čiaupti ar kalba, tai 
po našia.

gyvenantis

na.

Bridgepor- 
riką gyve

no ramiai. Bet tik tol, kol ne
nusipirko mašinos (auto). Bet 
kaip sakoma, “boba neturėjo 
bėdos, kol nenusipirko paršiu- 

Taip ir su daktaro maši- 
Pradėjo važinėti ir gerai

jau važiavo (jis bent taip Įsi
vaizdino) ir kadangi jis jau 
turėjo savyje kuodaugiausio 
pasitikėjimo, jis nuvertė tūlos 
kompanijos apgarsinimą, sto
vintį apie 50 pėdų nuo gatvės. 
Bet kaip sakoma, viena
beda ne beda. Tuoj po to beva 
žiuodamas nakty kokiu stebuk
lingu- bildu užvažiavo ant ša- 
lygalvio ir len dar neužteko 
Jam vietos, lodei spraudėsi j 
tūlą krautuvę per langą; žino
ma, langą išmušė. Bet tai dar 
ne bėda, štai nesenai dakta
ras jau gerokai pramokęs va
žiuoti ir būdamas pilnas ener
gijos, važiavo kaip senis, bet 
kaip ten buvo tikrai nėr.žino
ma. pasipainiojo jam po kojo
mis, geriau sakant po mašina, 
kokia tai boba ir dar kokis tai 
autas, na. ir žmogus nors ir 
gerais norais, turėjo parversti! 
bobą ir apdaužyti savo priešo 
autą. 1>(1 tos tai nelaimės ar 
gal laimės pateko« eipę, mat 
)olieistas buvo (taip spėjama) 
liris, o airiai turi gerą uoslę Į 
T tas nelabasis ką tai tokio su
uodė ant daktaro." Policistas 
■.virtino, kad daktaras gėrė Į 
Spiritus Frumenti ir dėlto ne- 
’abo skirtinio pasitaikė nelai-L 
mė. Bet tai dar ne beda; iš ei-Į 
lės paleistas, bet dabar yra 
traukiamas atsakomybėn. Kaip I- 
r kuo tas viskas užsibaigs dari 
lėra žinios. Gal būt tuomet busi 
au tikra beda.

teatras vis bujoja, 
.kuogeriausi, taipgi 
Ne veltui ir publi-

Mildos
Paveikslai 
vodevilius, 
ka taip skaitlingai lankosi.

Vehikai jau plevėsuoja ant 
Lietuvių Auditorium. Reiškia

'ai jau komitetai pradeda reng
tis prie iškilmingo \atidarymo. 
Mūlukab lietuviški ir ameriko-
niški.

“Kornevilio Varpai” < Lie
tuvių Auditoriume. Kaip girde
li, tai Birute pastatys ten 
‘Kornevilio Varpus”.

kalbos, kad lietuviai 
kiek galima suar- 
lietuvių politiškus 

kad galėjus daugiau 
ma-

kandidatų' pra- 
rumus.

Eina 
mėgins ant 
•inti visus 
’diubus,
darbuotis politikoje, nes 
nomia lietuvių 
vesti j miesto

ren-

Atsišaukuisiaml įiš {Lietuvos 
Vincui šešelgai (Rokiškio ap
skričio, Panemunėlio stotis)

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Bridgeportas 
ginsi tverti I 
susivienijimų, 
prisirengia ir nežinia kada pra
dės; tarytumei, ko tai laukia.

. jau senai 
lietuvių vertelgų

bet vis dar ne-

*
Žmonės pilnai įsitikinę, kad 

p. K. Požėla turi net tris lan
kus. Tūlo barzdaskučio vaikas, 
devynių metų, nenori savo tė
vo pavarde vadintis; jis nori 
būti nieku daugiau, kaip tik 
Požėla.

šiam kartui tik tiek.
—Raganius.

VValter Jurėnas ir Feliksas 
Buzella po $5; A. Adomaitis ir 
J. Jasaitis po $2; P. Sarkus, K. 
Strumskis, S. Buzela, J. Bim
ba, J. Balkis, A. Graibus, M. 
Pacinekas, A. Kukenis, A. 
Baublis, B. Murauckas ir A. 
Stanianis po $1; J. Matejunas, 
V. Gudinanekas, P. Valiclęienė, 
T. Vaičiūnas, J. Zubas, A. Os- 
traška, J. Pikčiunas, J. Arsti- 
kaitis, P. Tatnašauckas ir A. 
Marcinkevičius po 50c.; J. Bu- 
zella 20c. Viso $30.20.

Aukos' ($30.20) lapo pasiųs
tos V. šešelgai per Naujienas 
(perlaidos num. 2016). Visiems 
aukotojams tariu nuoširdų 
ačiū.

Aukas rinko ir jas persiun
tė Lietuvon

. \Valter Jurėnas,
553 \V. 13th St.

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

norinti gauti “Naujienas”Visi _ „
kiekvieną dieną, anksti iš ryto | savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kės 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Aukos Jonui Kaškeliui
Jonas Raškei i s, 37 metų, 4221 

So. Artesian Avė., spalio 10 d. 
[eidamas j darbą sukrito, krau
jas persimušė per gerklę ir sun
kiai susirgo. Išpradžių tapo nu
gabentas į pavieto ligoninę, o pa
skui perkeltas j Chicago Fresh 
Afir Hospital (kerte Howard ir 
VVestern Avė gatvių; lankymo 
valandos po 2 vai. po piet, kur ir 
dabar tebesiranda.

Kadangi Kaškelis jau kelis 
metus sirguliavo ir negalėjo 
dirbti, o tuo laiku visus savo su
taupytus pinigus išleido besigy- 
didam|as, tai dabar, sunkiai su
sirgęs buvo reikalingas draugų 
pagelbos. Ir jo draugai skubiai 
atsiliepė, duosniai aukodami ne- 
laimjngąjam.

Aukojo:
S. L. A. 273 kp. $25.
K. Turulis ir p-ia Kvederienė

IX) $10.
J. Krikščiūnas, A. Kritikas, A. 

Kvederas, M. čeplis, V. Nainis, 
J. Mankos. P. Kriščiunitnė, J. 
Kalinauskas po $5.

P. Mankienė $3.
A. Mankauskas, V. Trumpus, 

L Kiela. čedotov, J. Norvaiša

[Zaleckis. J. Vacukas, S. Sturels,
P. Paskaras, Sinianavičius, P. 

K. žabanskis po $1.
Sava 50c. Viso $104.50.
Kadangi nesitikima greito pa

sveikimo ir kadangi galbūt ligo
niui bus reikalinga išvažiuoti to
liau, kur yra geresnis klimatas, 
tai draugų pagelba bus ir ant to
liau labai reikalinga. Draugus 
ir pažystamus prašome savo au
kas priduoti arba jam pačiam (li
goninėj), arba žemiau pasirašiu
siam.

—Jurgis čižinauskas,
1458 W. 15th St.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina i vyriausįjį ) paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
W indely” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

pa-

I.. .1. S. I.yRa rengia draugišką pa- 
silinksminimo vakarei} subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellowship House 
salėj, 831 W. 38rd PI. ir Halsted St. 
Bus Šokama ir lietuviški šokiai. Vis 
lygiėčiai, jų draugai bei sympatlzuo- 
jąptys lygiečiams maloniai kviečiami 
atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak.

/ —Komitetas.

Požėlos-Bancevičiaus ristynėms 
(kurios įvyks lapkričio II dieni 
“Mildos” teatre, 3140 So. Halstet 
St.) tikietai jau parsiduoda “Mil
dos” teatre ir “Naujienose”.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas Įvyks seredoj, lapkričio 12, 
1924 m., 8 v. v. Mark White Sq. svet. 
Visi Jaunuolių tėvai malonėkit pri
būti, nes reiks pasitart kap link kon
certo kurį orkestrą rengia gruodžio G 
d., Meldažio svet.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

Požėlos - Bancevičiaus 
(kurios įvyks lapkričio 
“Midos”

ristynėms, 
14 dieną 

teatre, 3140 So. Halsted St.) 
tikietai jau parsiduoda “Mildos” te
atre, “Naujienose” ir “Aušros” kny
gyne.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU Liudviko, Vaclovo ir 

Kazimiero Baubų, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškib, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselande. 
turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti pas

JUSTINA VAIČIŪNIENĖ 
1037 W. 20 PI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Juru stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom nialevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

NORIU P ARENDAVO^!. Jieš- 
kau tinkarpos vietos dėl barbemės 
bile apielinkėj. Gali būti ir 20 mylių 
už Chicagos.

Atsišaukite
J. J. P.

3154 S. Wajlace St.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA fintai po 

6 ir 4 kambarius. Fintai yra ge
rai įrengti. Renda pigi.

2630 W. 41 St. ; 
Arti Rockwell St.

Republic 8915

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA prie .namų 
darbo moteris ar vyras, Chica
gos priemiesty. Kreipkitės laiš
ku. Ch. T„ P. O. Box 636, 
Dovvners Grove, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ A

REIKTA gero bučerio tuojau.
Nuolat darbas ir gera mokesti.

Atsišaukto
CICERO LITU. CORP. 

4911 W. 14th St, Cicero, III.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris dirbti grosernej ii’ bu- 
černėj.

Atsišaukite
1713 Canal St.

REIKALINGAS choro vedė
jas, kas galėtų mokyti mišrų 
chorą (laisvus), tai atsišaukite.

P. RAŽANSKAS,
10508 Wabash Av„ Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Paige touring ka

ras, 666, 1923, uždaromas, karas iš
rodo ir bėga kaip naujas Tikras 
bargenas. Turi būt parduotas šią 
savaitę, kaina tiktai $895 

1746 N. Western Avė.
Tel. Humboldt 1252

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan

dai. (Furniture). Daiktai visi geri, 
noriu parduoti greitai ir pigiai, sykiu 
ii’ ruimus galima renduoti.

Kreipkitės vakarais
3249 So. Halsted St.

2 lubos frotas /

GERA PROGA
Parsiduoda rakandai, naujas. Alca- 

zar Combination pečius už pusę pre
kės, apšildomas pečius Ir kiti daly
kai pigiai.

POVYLAS VALIULIS, 
.2914 W. 43rd St. 
Tet Lafayette 7697

PARDAVIMUI
GROJI KLIU pianų bargenas. Gro- 

jiklis pianas su benčiumi ir muzikos 
roleliais, kaina

$110
Turi būt parduotas prieš lapkričio 16. 
3323 Lincoln Avc. net. Belmont Avė. 

Klauskite Mr. Vitak’s piano.

PARDAVIMUI .
PHOTO STUDIO 

Moderniška Studio pardavimui, 
nis gerai išdirptas.
;ros šviesos. Arti Chicagos. 
davimo priežastis — liga.

Kreipkitės į 
“Naujienas”

J739 So. Halsted St., Box 592

Biz-
Dienos ir elek-

Par-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė panašaus biznio nėra per 4 bin
tus. Ruimai gyvenimui su garadžiu. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
5252 So. Artesian Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ii’ visokių 

smulkmenų sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI'pigiai storas, 
Ice Creamo, saldainių ir taip vi
sokių smulkmenų dėl mokyk
los, prežastį pardavimo — pa
mirsit ant vietos.

4710 So. Lincoln St.

NAMAI-ŽEMĖ MORTGECIAi -PASKOLOS
DIDELIS mūrinis namas, 3 

krautuvės ir 7 garadžiai, geroj 
apielinkėj. Visi išrendavoti, 
eleetrikas, gasas, kieto medžio 
grindys, šitas namas užsimokės 
už save į 2 metus. Reikalauja 
tik $8000.00 cash. Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Box 399.

ANT greito pardavimo mūri
nis namas, krautuvė ir 2 pagy
venimai, maudynės, eleetrikas ir 
gasas. Netoli Garfield Park ant 
biznio gatvės. Parduosiu su ma
žu įnešimu arba mainysiu ant 
mažesnio namo South Sidej ar? 
ba ant lotų. t šitas namas įne
ša gerą pelną. Agentai neatsi
šaukite. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 600.

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

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

Lietuviški Bonai ,
Už pilną vertę yra priimami, 

perkant lotą prie Marąuette 
Parko, 
tas

lotą
Loto kaina $400. 

dvigubai.
J. SINKUS AND CO., 

809 W. 69 St.
Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI arba rendon na
mas So. Side, nauja 6 kambarių 
cottage, 1J4 augšto, galima pada
ryti 2 flatu, cementiniu pamatu, 
fūrnace šildomas, penai valgomas 
kambarys, bufetas. 7 pėdų skie
pas, nereikia agentų; kaina $6500, 
cash $1000.

M. K. Mitchell, 5923 S. Robey St.
Tel. Diversi*” 1971

PARDAVIMUI 7V2 akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 
1 mylia nuo miesto rubežiaus, ge
ras juodžemis, augšta apielinkč, 
.*1000 cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 397

CICEROS BA1RGENAS 
parsiduoda medinis namas, 3- 

jų pagyvenimjų su visais paran
kamais, arba mainysiu ant lotų 
ar grosemės.

Parsiduoda medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, elektriką, 
vanos ir kiti parankumai. Tuš
čias lotas šaly.

Parsiduoda mlurinis namas 5 
ir 6 kambarių, su visais paran
kamais. Reikia įnešti $4000.00. 
Kaina $12500.00.

Norint parduoti arba mianyti, 
kreipkitės: —

L. Shvegzda,

4917 W. 14th St. Cicero, 
Phine Cicero 8223

111.

DIDELIS marinis, 2 Rotų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avc., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 6,7 
St. Tel. Prospect 1364

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviŠkų šla
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasive- 
linimų, Bo ekstra mokesties.
NATIONAL CITY F1NANCE CO., 
11 S. La Saite St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKFNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

ir Dressmak-

500 BEAUTY OPERA- 
TORKįf 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 WAY
177 State St., Room 306

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, Jo’rpi- 
mo; pritaikymo: draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietku.

SNOW COLLEGE
M. .loimson Manager

159 N. Stale SI., Room 1622

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

1507 W. Madison St

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą Į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, II). 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

Andrulis V F
Balkajtis Antanai

Goimvs Peter
Kupevicenei StaniskiNv
Lieknin įMorta 
Marcinkevic Joe 
Narekine Paulina
Nutoiwo Stanisląwa
Petrausku Kazime.ru 
Piršlys*

901
903
917
933
936
938
941
942
945
947
957 Sirdinski S
961 Steponkus Jonas
969 Zcbas .T J

------------ 3-------- r
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.
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REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI kriaučių, šapa, siu
vama naujus ir taisoma senus. Gera 
išdirpta vieta, darbo užtektinai, Ga

ma pirkti pusė arba visa. Priežas
tis pardavimo, turiu du bizniu.

Kreipkitės
625 W. 31 St., 
Tel Yards 4797

4 KAMB. BUNGALOW
Pardavimui prie Chicago Burington 

ant Quincy geležinkelio, 2 blokai nuo 
stoties, kieto medžio grindys, van
duo, gasas, elektra, akmeniniai stul
pai ir viskas išmokėta, tiktai $3900, 
$400 įmokėti, ir po $40 į mėnesį. La
bai pigiai už pinigus. Atsišaukite ar
ba rašykite.

M. PETROWSKI,
17 East 61st Street, 
Phone Normai 7691

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

HOFFMAN
MOTERŲ

REIKIA patyrusių merginų 
prie spėka varomų mašinų. Pa
gedaujama tokių kurios jau yra 
dirbusio^ matrasų išdirbistej.

EMPIRE MATTRAS CO.
2237 W. Madison St. West 0926

PARDAVIMUI kriaučių šapa. Da
rom naujus, taisom senus, parsiduoda 
cigarų7 ir cigaretų. Ruimai gyveni
mui Rendos $65.00 j mėnesi.

Kreipkitės
1703 N. Crowford Avė.

LABAI geroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
Storas, namas per vidurį įeinamas. 
Presinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.
---—4........................   (---

Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

k PARSIDUODA restaurantas 
maišytų tautų apgyventoj vie
toj. Daro gerą biznį. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.;

148 W. 69 Street. '

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na-i 
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

REIKIA moterų sortavimui 
popierų. Atsišaukite
PEOPLESIRON & METAL CO.

Waste Paper Department 
5833-5 So. Loomis Blvd. 
Phone Wentworth 6754-5

UŽDIRBKITE PINIGŲ 
Pardavimui groseme ir 2 augš- 
tų mūrinis namas. Pardavimo 
priežastis, mirtis.

10700 Langley Avė.

Aš turiu labai gerų lotų, kurie 
gali jums suteikti didelj pasise
kimą jei pirksite. Veikite greit. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St,‘ 
Box 401. )

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

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

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

Kazime.ru

