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Vokietija atgauna 
geležinkelius

Austrų kancleris Seipel
rezignavo

Japonai nepalankiai žiuri į A 
merikos laivyno manevrus

Vokietija atgauna savo 
geležinkelius

Morokkos maurai vėl mu 
ša ispanus

Vokiečių valdininkai grįsta į 
savo vietas, okupantų valdi
ninkams pasitraukiant

ESSENAS, Vokietija, lapkr. 
17. - Francųzų-Belgų geležin
kelių administraciją praeitą 
vidurnaktį sugrąžino atgal Vo
kietijai okupuotos srities grle-

Didžiuma fęancuzų valdinin
kų jau išvyko į Franciją, už
leisdami vietas vokiečių val
dininkams, kurie tas vietas tu
rėjo užėmę ppieš okupaciją.

Austrijos kanclerius kun. 
Seipel regiznavo

ln v*etą užimti pakviesta juris
tas Dr. Rudolfas Ramek

MENA, Austrija, lapkr. 18.— 
Kunigui Ignacui Seipel’iui pa
reiškus praeitą pirmadieni, kad 
jis nusitaręs nebebandyti suda
ryti naujo kabineto, jo vieton 
valstybės kanclieritnn pakviesta 
Dr. Rudolfas Ra niek. Salcburgo 
advokatas, pirmiau buvęs Aust
rijos vidaus reikalų ministeris. 
Rame k pakvietimą priėmė.

Kunigas Seipei’is esąs rezig
navęs iš kanclerybės dėl to, kad 
socialistai atsisakę bendradar
biauti su jdo pravedime jo nu
matytų reformų, o antra ir dėl 
to, kad jis sis dar nesijaučiąs 
gerai nuo laiko, kai praeitą va
sarą buvo pašautas.

Su Seipelio pasitraukimu di
delių permainų kabinete nenu
matoma. Be jo vietą užiman
čio Dr. Rameko viėnas tik finan
sų ministeris bus pakeistas nau
ju. būtent Dr. Jokubu Ahrer’u.

Japonai • nepalankus Ame
rikos laivyno manevrams
Prašo ambasadoriaus pavartoti 

įtakos \Vashingtonui, kad pro
jektuojami manevrai butų su
laikyti.

TOKIO, Japonija, lapkr. 18. — 
Senas nepriklausomas japonų 
organas Kokumin šimbun, savo 
redakciniu straipsniu sveikinda
mas vakar atvvkusi i Tokio 
Jungtinių Valstijų ambasadorių 
Edgarą A. Bancroft’ą, prašo jį, 
kad jis “rimtai apsMai’stytų blo
gą įspūdi, kurį padarys Japoni
jos žmonėms projektuojami 
Jungtinių Valstijų laivyno ma
nevrai ties Havajų salomis, ir 
negeidžiamas to pasekmes.”

Laikraštis graudena, kad am
basadorius Bancrof’as pavarto
tų visą savo įtaką Washingto- 
nui, kad tie manevrai, kurie ga
lį labai žalingai atsiliepti į Japo
nijos-Amerikos santykius, butų 
sulaikyti.

Ispanų kariuomenė priversta 
trauktis iš šešuano, morokkie- 
čių persekiojama

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
18. Sukilusieji Morokkos 
maurai vėl sumušė ispanų ar
miją, ir nuolatinėmis atakomis 
privertė ją trauktis iš “švento
jo” Morokkos miesto šešueno,

Bes i traukiai! tieji ispanai pa
siekė jau Dar Akobos, dešimt 
mvliu i šiaure.* * C 4

Ta traukimus operacija yra 
be galo sunki ir pavojinga. 
Slapstydamies kalnuose mau
rų būriai nuolatos daro puoli
mų. Jie visai netikėtai, kai žai
bas, pasirodo kur, padaro ata
ką, ir bematant vėl pasislepia.

Mussolini gavo parla 
mento pasitikėjimo

- KOMA, Italija, lapkr. 17.
Premjeras Mussolini šiandie 
išdėstęs parlamente savo už
sienio politiką, pastatė ją pa
sitikėjimo valdžia klausimu, 
šaukdamas opozicijai, lai ji 
drįstanti balsuoti prieš. Musso- 
lini’ui pareikšta pasitikėjimo 
615 balsų pribš 6, o dvidešimt 
šeši atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

“Mes eisime tuo pačiu ke
liu. kaip kad iki šiol ėjome,” 
pasakė premjeras. “Aš apdrau
stų visus krašto interesus. Aš 
stengsiuos įsteigti- tvirtą eko
nominį Italijos frontą užsieny, 
apimanti du frontu, ekonomi
nį ir bankinį.”

Visos sutartys su Vokietija, 
sako Mussolini, turinčios rem
tis prekybinių sutarčių d 
mu. Italija pritarianti 1 
kad Vokietija pataptų tautų 
jungos narys.

tam
i sa- K

ST. LOL1S, Mo., lapkr. 17.— 
Šalikelės viešbutin Lake Vie\v, 
netoli Mitcbell, III., vakar nak
tį buvo suvažiavę apie septy
niasdešimt turtingesnės klasės 
žmonių, vyrų ir moterų, pasi
linksminti. Ir kai jie šoko ir 
linksminos, staiga viešbutį ap
supo aštuoniolika ginkluotų 
banditų, kurių dalis įėjus šo» 
kamojon salėn privertė besi
linksminančius vyrus ir mo
teris atsisveikinti su savo pi
nigais ir brangmenomis 
laikrodėliais, žiedais, karoliais 
etc., viso vertės (langiau nei 
10,(XX) dolerių. Po to plėšikai, 
sėdę į svečių automobilius, din
go.

GARLAIVIS DEGA

HAVRAS, Francija, lapk. 18. 
— Vietos uoste dega franeuzų 
linijos garlaivis Texas, atplau
kęs iš Houstono ir Galvestono 
su j a vi a s ir medvilne.

Morokkos, šiaurės Afrikos, sukilusieji prie 
vadas Abd-el-Krini.

išspantių maurai, kuriems vadovauja paskilbę
Kartkartėmis sumušę ispanų jėgas jie fiagaliau privertė ispanus evakuoti

Komunistą byla Estijoj
ienas pasmerktųjų sušaudy
ta. nežiūrint sovietų amba
sados maldavimų ir grūmo
jimų gelbėti jo gyvastį.

praeita 
armijos, 
mi tik

bu- 
pa-

pa
dą-
pa-

19 komunistų, kurie 
savaitę buvo atiduoti 
teismui, dabar teisia-

138. Kiti vienuolika, 
trys moterys, kadangi

jie atsisako pripažinti to teis
mo kompetenciją, buvo sugrą
žinti atgal į kalėjimą. Jie bus 
teisiami karo lauko teismo, 
kurs praeitą penkiadienį vieną 
jų draugą, Jaan’a Tompą, 
vusį Estijos seimo narį, 
smerkė sušaudyti.

Nežiūrint, kad sovietu 
siuntinybės nariai Taline 
re visų pastangų sulaikyti
smerktojo komunisto ekzeku- 
ciją, Tomp’as buvo anksti šeš
tadienio rytą sušaudytas. Prieš 
sušaudvma du sovietu amba
sados automobiliai ilgą laiką 
stovėjo ties Estijos užsienio 
reikalų ministerio namais, kiu‘ 
bolševikų delegacija maldavi
mais, prašymais ir grūmoji
mais bandė estų vyresnybę pa
lenkti, kad ji neleistų ekzeku- 
cijai Įvykti, bet viskas buvo 
veltui.

Ant rytojaus sovietų amba
sadorius Kobetsky siuntė Mask
von telegramą po telegramos, 
aiškindamas, kodėl jis negalė
jęs sulaikyti mirties bausmės. 
Kobetskis pirmiau buvo Zinov- 
jevo. komunistų internaciona
lo prezidento, sekretorius.

Vakar visą teismo Sesiją 
ome tardymas komunisto 
kubo Saar’o ir jo žmonos 
los. Teisme buvo įrodyta,
Saar’as buvo gavęs iš bolševi
kų legacijos Taliui* keletą šim
tu tūkstančiu markių kurstyti 
bolševikų 
D'arant 
surasta 
matiniu 
jos.

nž-
Jo- 
by- 
kad

revoliucijai Estijoj, 
ir’o namuose kratą 

nemaža šautuvų, auto- 
amunici-revolverių ir

prisipaži- 
planavę 

amunici-Į 
ir kad 

pavykę praeitą

nes, kad komunistai 
išsprogdinti armijos 
jos sandėlius Taline, 
komunistams
pavasarį išsprogdinti arsena
lus Varšuvoj ir Buchareste.

Tokių pat bandymų buvę 
daroma Rygoj ir Kaune, bet 
Latvijos ir Lietuvos žvalgybos 
susekusios sąmokslą ir sąmok
slininkai komunistai buvę’ su
imti.

TORONTO, Out., lapkr. 18.— 
Nežinomu piktadariai bandė 
bomba išsprogdinti Ontario pro-- 
yincijos policijos viršininko, gen. 
VVilliamso, namus. •

Dar apie “carą Kirilą”
te šešiolikos didžių kunigaikš

čių, trylika jų pritarę Kirilo 
pasiskelbimui “Rusijos 'im
peratorium”

rs prieš 
“jo dide- 
imperato-

KOBURGAS, Vokietija, lap
kričio 18. Rusų didis kuni
gaikštis Kirilas, ki 
kiek laiko pasiskelbė 
nybe vi os Rusijos
rium”, savo manifesto kopijas 
buvo išsiuntinėjęs šešiolikai 
didžių Rusijos kunigaikščių, 
vyresnių kaip 21 metų am
žiaus. Dabar jo “kanceliarija” 
praneša, kad iš šešiolikos ku
nigaikščių trylika jų atsiuntę 
pareiškimus, kad jie Kirilo pa- 
siskelbimui Rusijos caru prita-

MAŽUMU INTERPELl A( IJĄ 
SEIMAS ATMETĖ

KAUNAS, spalio 28 :Lž;.-~ 
Scijnas atmetė tautinių mažu
mų interpeliacija dėl svetimų 
kalbų vartojimo iškabose.

ORAS
Chicago ir apielinkė.— Šian

die aplamai gražu; truputį šil
čiau; mainąsis. didžiumoj piet-

Vakar temperatūra vidu tinai 
siekė 35° F.

Šiandie saule teka 6:41, lei
džiasi 4:27 vai.

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkr. 18 (t, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų' ... 
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ...........
Franci jos, 100 frankų ... 
Lenkijos, 100 zlotu ...'.....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

, .$4.82 
$17.66

, 34.34
. $5.26 
$19.25 
$14.37 
$40.12

. $2.52 
... $26.82 
.. $19.29

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito* 
mus 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 teleurramn dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25 
92<5G 

102.75

Rado pečiuj sudegintą' Lietuvos derybos su
liut. kunigo žmoną

P.astorius sako, kad jo žmona- 
norįhisj eiti į dangų, bet po
licija netiki, kad ji pati butų 
susideginus

pati butu

lapkr. 18. 
liuteronų

Vokietija

Amerikos Darbo Federa 
cijos suvažiavimas

COLUMBUS Ohio, 
—Bexley priemiesčio 
bažnyčios kun. C. V. Sheatsley 
namuose praeito pirmadienio 
naktį rado pečiuj apdegusius to 
kunigo žmonos kaulus.

Koroneris Mnrphy, padaręs ti- 
rino.jimą, išsprendė, kad kunigo 
žmona pati tuo budu nusižudžai- 
si, — ji pati įlindus i pečių ir 
pečiaus duris užsidarius. Poli
cija ir kaunlės prokuroras le- 
čiaii.s tuo netiki. Jų nuomone, 
moteriškė Įlindusi į degantį pe- 

| čių jokiu budu negalėjo apsisuk
ti ten, kad užsidarius pečiaus 
duris.

E\ PASO, Tox., lapkr. 18. 
Vakar čia prasidėjo keturias
dešimt ketvirtas Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavimas, 
dalyvaujant keturiems šimtams 
Mclegatų, atstovaujančių 107 
treid j unijoms.

Tuo pačiu laiku antrapus 
Meksikos sienos, Juarezo mies
te laikoma Meksikos Darbo 
Konfederacijos suvažiavimas. 
Nepaprasto entuziazmo sukū
lė, kai į Amerikos Darbo Fe
deracijos
nj posėdį atvyko apie tūkstan
tis meksikiečių Konfederacijos 
delegatų, , kad bendrai posė-

s-u valiavimo popieti-

Lenką ministeriu kabinę 
tas perorganizuotas

Radikalų lyderis Trugiįt rūpin
sis išimtinai gerinimu daly
kų padėties rytų “krosuose“

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
18. Premjero Grabskio ka
binetas topo perorganizuotas, 
su radikalų lyderiu, ministe- 
riu be portfelio, Stanislavu 
Truguttu, kaipo viceprezidcn-
tu.

•Trugutt’o vyriausias uždavi
nys bus stengtis pegerintį są
lygas rylų “kresnose” (pakraš
čiuose), kur nuolatos atsikarto
ja tariamų bolševikų bandų 
puolimai, kuomet premjeras 
Grabskis rūpinsis \j)ač finan
siniais ir ekonominiais klau
simais.

Kiti nauji ministeriai yra: 
Ratajski, Poznaniaus burmist
ras, kurs gauna vidaus m.inis-

justicijos, ir Šokai 4 darbo. 
Šokai buvo lenkų delegatas į 
tarptautinį darbo biurą Žene
voj .

DIDELIS GAISRAS DEL EKS- 
PLIOZIJOS

BERLYNAS, 'spalio 27 die
ną. — Vokiečių Užsienio Rei
kalų ^misterijoj įvyko pirmas 
Lietuvių Vokiečių konferienci- 
jos posėdis, kuris susirinko su
reguliuoti klausimų, kilusių 
dėl perdavimo Lietuvai suve
renumo teisių i Klaipėdos kraš
tą. Konferenciją atidarė einąs 
Vokiečių Užsienio Reikalų vi- 
ceministerio pareigas Šubertas, 
sveikindamas Lietuvos 
tus ir pabrėždamas 
svarbumą.

el< spen
dė rybų 

atsakė delega

r j kas.

geležinkeli u ir

5 subkomisijos, 
l)ii lėni: sienų, 
pensijų pradė

SUDEGĖ DIDELIS MOTELIS

Kvočia kunigą
Prasidėjo tardymai. Atklau- 

sinėta policijoj keliolika liudi
ninkų. Kvočiamas patsai kuni
gas Sheatsley aiškina, kad jc 
žmona, 51 metų amžiaus, pasta
ruoju laiku buvus begalo ner
vinga. Praeitą pirmadieni ji vi
są popietį buvus namie viena. 
Jis norėjęs eiti medžioti, tik ma
tydamas žmoną blogai jaučian
tis, medžioklę atidėjęs, bet apie 
pirmą valandą po pietų išvažinę 
vęs į miestą. Kai vėlai sugrį
žęs namo, jis suuodęs stiprų de
ginamos mėsog kvapą. Nuė, 
rusi ir atidaręs pečių, radęs 
degusius kaulus.

Du žmonės žuvo, daug sužeistų;
1,500,000 dolerių nuostolių

18. - - Praeitą naktį čia sudegė 
didelis Bothwell viešbutis. Kiek ■ 
žinoma, du asmenys žuvo ugny, 
viena moteriškė. Apie dvidešimt 
žmonių, didžiumoj gaisrininkų, 
sužeista. Nuostoliai siekia apie 
IVg miliono dolerių.

MėšKA TEATRE SUDRASKĖ
AKTORIŲ

ap-

Norėjusi eiti į dangų

Kunigas toliau kvočiamas 
šakojo, kad -pijęs savo mirtį jo 
žmona pasakius: “Aš norėčiau 
būti toj vietoj, apie kurią tu sek
madienį sakei pamokslą.” O 
pamokslą jis sakęs apie “išvytą 
iš Rojaus žmogų.” .Ii dar su
minėjus paskutinius jo pamoks
lo žodžius: “Aš tikiu, kad dan- 

!gus tai bus vėl sugsąžintas žmo
gui Rojus.”

Kunigas Sheatsley kunigauja 
Bexley liuteronų parapijoj jau 
devinti metai.

p:>

midijoj turėjo rolę ir gyva 
meškų, nors ji buvo prijaukin
ta, tečiau vaidinimo laiku, su
pykus, puolė vieną aktorių, 
negrą, ir labai jį apdraskė. At
bėgęs policininkas mešką nušo
vė, o aktorius nugalintas li
goninėn mirė.

t ŽMONĖS ŽUVO TRAUKI
NIUI SUSIKŪLUS

MIAMI, Fla., lapkr. 15.
Keturi asmenys liko užmušti ir 
keturiolika sužeisti, susikūlus 
vienam Florida East Coast pa- 
sažierinio traukinio vagonui 
prie \Vabasso, Fla.

Brangiausia Kalėdą 
Dovana Yra Pinigai

VVARNERS, N. J., lapkr. 18. 
•—Del ekspliozijos, įvykusios vie
noje baržoj, praeitą naktį užsi
degė gazolino tankeris nuo ku
rio vėl užsidegė keletas aliejaus ’ 
tankų krante. Kurį laiką buvo I 
pavojaus, kad gaisras nušluos; 
visą vandens pakraštį.' Jš tris
dešimt sesių žmonių, kur besi- 
gelbėdami nuo degančio tanke- 
i'io Šoko į vandenį, keli buvo iš
gelbėti, bet kitų pasigendama. 
Ugnies padarytus nuostolius 
skaito'apie 700 tūkstančių dole-

Niekuomi kitu nepalinksininsi 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 CENTU
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 j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.» Chicago, UI

--------------------------------------------------------- ■ ------------------------------------------------------------------------------~
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seimininkėms kelrodis
Rašo kabelio Kay

laetuvė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė Ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnoi Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE
Virimo Receptas

Lemenai ir arndžiai turėtų turėti 
ypatingą vietą jūsų valgiuose. Le- 
monuose yra druskos ir rugštįs ku
rios yra 'svarbios kūno Budavonei. 
Tie vaisiai yra apetizuojanti ir vir
škinanti. Lemono sultis imant vie
nas yra perrugščios. <Ją galima su- 
maišyt su kitų vaisių skystimu, kuo
met naudoji kaipo gėrimą. Yra daug 
būdų panaudojimui lemojio prie viri
mo ir kepimo. Vienas iš populiariš- 
kiausių valgių yra Lemon Meringu? 
Pajus.

LEMONO MERINGUE PAJUS 
•v» puoduko evaporated pieno 
1 puoduko cuktaus 
i šaukštukas sviesto arba sviesto 

pavaduotojo . > 
puoduko karšto vandenio

P,
2

V šaukštai kukuiuzų krakmolo 
kiaušiniai 
kiaušiniai 
keptas tešlos lukštas
Skystimas 2 lemonų ir tarkuoti 

lukštai (žievės) 
lemenąs
Diskelis druskos.

Sudėk pieną ir vandeni į dubelta- 
vo virdulio viršų, dadėk cukrų ir kra
kmolų, viską sumaišyk virink penkio
lika minutų, nuolat maišant. At
skirk kiaušinius, supilk lengvai try
nius, sumaišyk juos su biskiu karšto 
pieno ir suplak j tirštą mišinį ir virk 
dar penkias minutes .nuolat maišant. 
Paskui dadėk druską ir kada atvės 
I’maišyk lemeno skystimą ir sutar- 
aiotas žieves, supilk j tešlos lukštą, 

apdengk su meringu padarytu iš dvie
jų kiaušinių baltinių ir trečdaliu puo
delio miltinio cukraus, ir kepk leng
vai per dešimts minutę iki menngue 
sukietės ir gražiai parudęs.

V i rt u vės' RdMtąlapM*Išvalymui vidų pjaustyto plikio va 
zos. paimk saują druskos su -----
acto, sudek į vazą ir kratyk g;erai, 1 
paskui išplauk gerai tyru vandeniu.

Turit laikyti kiek nors įvairių kor 
ku vi rtuvėje. Jos tankiai susigadija.

Labai augštos vazos pavidalo, drus- 
kinyčios dabar yra madoje. Jos gau
nama ar iš stiklo ar sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis virdulis yra 
metalinis ir nebuvo ilgai naudotas, 
gali būti keistas arbatos- skonis. Ka-

ikių va
rniškiu 

o

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kun. Purickio klausimas
»6I Seime

Teisingumo Mini^teris p. Tu
mėnas kreipėsi į Seimą raštu 
dėl kunigo Purickio ir Aug. Vol
demaro bylų, esančių eigoje tei? 
smo Įstaigose, prašydamas pa

da naudojat jį, paskui atidedant vėl daryti atatinkamų nutarimų tuo 
reikia įdėti šmotuką cukraus į jį kas 
sutraukti tą negerą skonį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Sutraukimui vilnonio seterio iš

mazgok labai karštame vandenyje ir 
išplauk tyrame karštame vandenyje 
o paskui tuoj pamerk šaltą vandenį 
Permaina nuo šilto į šaltą vilnas su
traukia. Dar <’ 
padžiauk šaltame ore

ĮDOMIOS DEL VISU

> PRAKALBOS
MIS. MICHKIEVICZ. VIBIJIENt1

4KVŠEBKA s
3101 St.. kumpąH 31 gat

Tel. Bivd. 8in 
M. Weitkewlc> 

BAN1S 
AKŲAERKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pe 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
mo kiekvienam* 
atsitikime. TąJ 
kia ypatišką pri 
žiūrėjimą. Duodi 
patarimus mote 
rime ir mergi 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO
Td. Yards 1110
Baigusi akute- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
▼usi Pennayl- 
ranijos ligoa- 
bučiuOM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką patą 
rimai, da ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginome 
kreipkitės o ra
site pagalbą.

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

Kristaus 
atėjimo h’ apie Juozapato pakalnę, 
kaipo apie sūdo dienos vietą, nes jus 
visi girdėjote kalbant, kad sudnoj 
dienoj visi bus pašaukti į Juozapa- 
tos pakalnę ir tenai bus sudijamas 
visas svietas, bet niekad mums nebu
vo aiškinta, kur tą vieta randasi ir 
kas do peb vieta.

Taigi dėlto visus? užprašome ant 
šių prakalbų, kaipo senus taip ir jau
nus ir be skirtumo tikėjimo, o atėję 
ant šių prakalbų visi išgirsite tuos 
daiktus ir kitam galėsite pasakyti kas 
turi nusiduoti ir kur yra irvkas yra 
Juozapatos-v pakalne, nes bus plačiai 
aiškiai ir teisingai išaiškinta.

KALBĖS M. SINKUS
KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 

20 d., 1924 m.
L1UOSYBĖS SVETAINĖJE, 

1822 Wabansia Avė.
Prakalbos prasidės’ 7:30 vai. vakare. 

Įžanga dykai. Nėra kolektos.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 L 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- fi 
DAVIMO RAŠTUS. b 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
* Parduodam Laivakortes, t r» ŪR. HERZMAN-®

—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-ltay ir kitokius 
elrkU’os prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
I8tb St., netoli Morgan St,

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

i Dienomis: Carai 
, J 3110. NaktJTelefonai j < i)rexc) 0950

t Boulevard 4186 
3410 So. Halsted St.

V<d.< 9—10 A M. ir po 8 vai. vai 
Spccial: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 413G arba 
Drexel 0950. ;V-,, i  ...............  - J

klausimu, ar reikalinga pritaiky
ti minėtoms byloms Konstituci
jos § 63, nurodymą apie reikar 
tingumą sutikimo Seimo abso
liutinės visų atstovą balsy dau
gumos byloms iškelti.

daugiau sutraukimui, Teisiu Komisija rado, kad 
džiausiant pasitiesk ant stalo ir iŠ- toks 1 eisingumo Ministerio ras- 
tampyk kaip turi būti. 1* _ 
jo, nes išmitęs, bet džiovink ant maišo 
ar pagalvinės užvalkalo.

Nuėmimui rudžių nuo vario, viena 
tinis I ___  _ ______ —T__ ____ -
kelias tnnt|Pfeiiuotr Ministerių Kabinetą dėl
• Patartina užsisakyt po biskį ledo ilgos kun. Purickio' bylos eigos

teisme, sumanė atsiklausti Sei
mo ar reikalingas yra seimo 
sutikimas jau senai V. Gy4 
nėjo iškeltai kun. Purickio1 byr 
lai! Vyriausio Tribūno Piminin* 
kas jau įteikė kun. Purickiu) 
Valstybės Gynėjo sustatytą di? 
delį kaltinamą aktą, o Teisingu
mo Ministeris pradeda abejoti, 
ar iškilus kun. Purickio daiv 
bams aikštėn, V. Gynėjas netu
rėjo laukti Konstitucijos pasiro
dant ir paskui prašyti Seimo stb 
tikimo iškelti jam bylą! Teisių 
Komisija nutarė tokio Teisingu
mo M-rioi rašto nesvarstyti. Ęp- 
dos dalykas perdaug aiškus. Net 
krikšč. bloko 
kai komisijoj 
balsuoti už 
susilaikė.

Bet štai Seimo Vicepirminin
kas d-ras Jokantas š. m., 28 d. 
Seimo posėdžio pabaigoje pasiū
lo be jokiu motyvų padaryti po
sėdį ne penktadienį spalių m., 
31 \1., kaip paprastai, bet ant 
rytojaus spalių 29 d. ir dieno-

Nepakabink tas nesvarstytinas. IŠ tikro, Tei- 
Isingumo Ministeris po l1/* me- 

t. tų Konstituciją išleidus, kuomet 
būdas yra trinant su šiurkščia šeinio opozicija ėmė net inter- i r>urln?vTn IrnvnetMo inin fnilt. f , . , ' , . , -

į pūliuoti Ministerių Kabinetą dėl

Kasdien, negu usisakyt dų ar tris sy- 
kiuą savaitėje.

Grožei} Patarimai
Akių bakstienų augimui, naudok 

alyvų aliejų arba vasejiną: Nereikia 
naudot jokio padaro kuris turi perfu- 
mo ar alkoholio, nes tas gali užgaut 
akiakis. Krt nors dedant ant blakstienų 
reikia daryt atsargiai kad nepatektų 
į akj. Geras būdas patepimui blak
stienų ir apsaugojirtiui nuo Įleidimo į 
akis tai susukant, šmotą balto popie- 
i io ir padedant po blakstienais pirm 
tepant juos. Blakstienus reikia su
šukuoti pora sykių dieną naudojant 
šepetuką iš apačios, ne iš viršaus, ir 
šukuot juos augštyn.

Ypatinga Sveikata
Viena iš paprasčiausių nelaimių at

sitinkančių namuose yra apdegintas 
ar nusiplikinimas. Gydant tokius at
sitikimus, svarbu neprileisti oro kaip 
greičiausia galima prie užgautos vie
tos. Mažiems nudegimams, sumaišyk biskį Bikarbonato sodos su šaltu van
deniu ir greit užtepk ant nudegusių 
dalių. Tą reikia palikt ant sužeistos 
vietos iki skausmas pereis,' paskui nu- 
plaut šaltu vandeniu ir užrišt* žaizdą 
ištepus kokia mosčia. Corron aliejų 
galima tani naudoti. Kitas geras 
vaistas yra šmotelis skarulio pamir
kytas gerame Linų arba Saldžiame 
aliejuje.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
jus pamatysite, kaded pienas yra kit i savo kavą, vj.,. v.,, ......

su palikta jame kava turės labai gardų skonį. Prašyki- 
• • —t ? ■*: - ---------------------------- .... y'

rime, kepimo in kitų valgių. Pabanky- rated pieno kuomet pirksite groserį.

Bordeųs Evaporated pienas 
grynas farmų pienas s - 
smetona. Geriausias pienas dėl vi- te jūsų groserninko Borden’s Evapo-

PIRMOJI IhERIKOJE LIETUVIŲ
j>ficiale pramos, studija. ;

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tai. Boulevard '.810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiex- 
▼ieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

e

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

atstovai teisini n- 
neberado galima 

svarstytinumą ir

J. Vaičkaus Dramos Studija 
Beethoven Conservatory o f Mucis, 

3259 So. Halsted St. Boulevard 9244.
Ekzuminui įstojimui j Juozo Vaič

kaus Dramos Studiją įvyks Lapkri
čio (Nov.) 20, 21, .22, 23 ir 24 dd., 8 
vai. vakare Bcethoveno Konservato
rijoj. Mokslo pradžia Lapkričio 
(November) 25 d. Užbaigusieji Stu
diją gaus diplomus.

Studijos Direktorius J. Vaičkus.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 DeaHiora St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 JS'o. Halsted St. 

Telef. Yąrds 0141 ir Yards 6894 
Pąnedėlio. vakare:

4601 -So. Marshfiėld Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 motgi&ams.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2889

J. P. WAITCHES '
Advokatais

MTOTČ1‘OFISAS: 
127 JI; Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 

VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELANt’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Telejihone Yards 0994 ,

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė,

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

iki 12 dieną.
i

----------------------------------------------- . ■ _______jGULBRANSEN

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. .

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo -gerai1 šlapumo ligas.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motery ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

statyti Teisinigumo Ministerio 
minėta rasta dėl kun. Purickio ** v

ir A. Voldemaro bylų.
Tokį nepaprastų skubotumų 

skiriant posėdį ne paprastų po
sėdžių diena galima butų pasvei
kinti, bet šitos ypatingos aplin
kybės mus verčia susirūpinti, 
kad Seimas nepaliestų teismo 
nepriklausom} bes, 
įstatymus turi būti 
kun. Purickas, taip 
gas Vilūnas ir kiti.

nes prieš 
lygus kaip 

ir ekskuni-

Trumpas ir tiesus kelias

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe 
“RESOLIUTE” — “RELIANCJ 

“ALBERT HALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Vežu I, II ir III klesos pasažie- 
rius it- populiariai pavieniu kamba
riu laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THUR1N- 
G1A”, “tWESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai dėl III klesos pasa- 
žierių.

Svetimšaliai gryždami Į 12 mė
nesių Amerikon, nėra priskuitonū 
prie kvotos .

United American Lines 
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL.
ąrbą autorizuoti agentai.

ZELL SPECIALIAI

G ar sinki t ės “Naujienose”

Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
francuziškomis nugaromis, 2 keląp' 
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothmg Co.,
1366 S. Halsted St. 

■ . ............................

Atdąra vakarais ir nedėliok 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Mųsų

Tel. Lafayette 3848 •
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. KO Y H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kcdzic Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj J1-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Phone Laiavette 0147 

LIETUVIŠKA APTIEKI 
Antanina Zimmerman, 

Savininkė
1254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. \ isoki importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran
ci jos ir kilų šalių.

Phone Pulhnan 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTLSTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedėlioj pagal sutarti
10748 So. MichiganzAvė., 

CHICAGO, ILL.I J

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kuriy vardai čia 

padėti* yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D()WIAT—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

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St^ Rooin 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuc 9-6

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

Pitnyčioą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrižką 

Vaikų ir visą chroniškų ligų
Ofisus: 3103 Su. Halsted St., Ckicar 

arti 3lst Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
dėliomū iš šventadieniais 10—12 diejALPA

Bohemian Importuoti Apyniai, su 
Salyklu, setus $1.00.

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

Alpa Malt Eitract Go
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
PRANEŠIMAS

Siuomi pranešame' Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apic- 
linkės, kad aptieka The .New City 
Phiirmacy, ( buvusi po į ąinn. 332/ 
$. Halsted $t., dabar persikėlė j 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresni patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir mpderniškiau 
bengta.

The New City Phanuacy
John Malakauskas, sav.

3430 S, Halsted St.. Chicagę, III.
IIIiilIlIlB

hicago. III.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
» iki 12, 1 iki 3 deinT 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago, 111. 
"ii111 i«n ................................. m i.. iiuiiw/

»i» *.ni ■■ m i M.r’XM*>',<“«**iW*’*******r

D r. Benedict Aron
Ofisus 3801 S. Kcdzic Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

—...  i m,/

Francuziškas Daktaras
Specialistus kraujo ,odos, chronll- 

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonas Lafayette 3878-7710

Dr, J. W. Beaudette

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 8. Dearborn St., Tel. Randolph 3261 
Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki U 

TdcfocaH Kooeovelt VOUO 
Namu telefonas Canal 1667

■■■■ _ ...... i,r L______

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: **
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

Cor. Vfashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895
l • .______

i V. W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

29 8o. L* Šalie St., Room 580 
Tą). Central 6890

Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yorda 4681

\---- --------- ,,r , ........ .

. A. E. STASULANI I
■■ ADVOKATAS

177 WzWashingtoa St. Room 911 I 
Tel. Central 6200 !

Cicero Utarniiiko yakare
1314 S. Cicero Av. T.Clcero 5086 E

,Ant Eridgeporio Seredoj nuo* ■ 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 Halsted SL TJBoul. 6737 I

;A. .u*.
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Siunčiant Pinigus
LIETUVON

Reikalauja, kad guberna
torius atsiskaitytu

Esąs skolingas valstijai apie 
$2,000,000. Gal negalės už
imti gubernatoriaus vietos.

Geriausia laikas siųsti yra

DABAR!
f

KALĖDŲ ŠVENTES JAU NETOLI

Master in Chancery Briggle 
iš Springfieldo rado, kad gu
bernatorius Small, kada jis bu- 
yo valstijos iždininku, nėra at
siskaitęs su valstija ir dar lai
ko apie $2,000,000 valstijos 
pinigų. Todėl jis pataria teisė
jui Burton. pareikalauti iš 
berną lomus atsiskaityti.

Karlu tvirtinama,’ kad tokio 
banko nebuvo, jokio biznio 
bankas nevarė ir buvo bankas 
susidaręs tik lanii, kad gauti 
valstijos pinigus ir paskui juos 
skolinti kitiems. Gubernato
rius apie tai žinojęs, tyčiomis 
i tą banką dėjęs valstijos 
nigus
banko didelio pelno.

ir gavęs didelę dalį

flu- Atgavo regėjimą

Lietuvos Bankas išmokės pinigus
siunčiamus per

pa
tai 

valstija gali likti be guberna
toriaus, nes Small negalės už
imti vietos. Negalės užimti vie
tos ir v ice-gu berną torius Ster
lingą' nes

pi-
to

BRIDGEPORTAS
MILDA THEATRE

/ 3140-41 So. Halsted St.
Dabar yra lošiama

• “COVERED WAG()N” 
Potnyčioj ii? subatoj bus lošiama 

“VAN1TY PRICE”
Nedėlioj 

“SERCHING SEE” 
PanedČlyj ir Utarninke 

Reginai Bany 
in “FAST VVORKER” 

Seredoj
“ROSTC OF PARIS”

BRIGHTON PARK
Western Battery 

i Station 
Auto Accessories & Tires

Ignition Service
4652 So. Western Avė.

Phone Lafayette 6014 
■Radi o auto hatrės ‘— nupiginta 

kaina.
Kreipkitės j šia lietuvių įstaigą 

Savininkai
JUOZAS ROKUIŽO IR 

MYKOLAS GURSKIS

WEST SIDE
---- —T— - -

S. TA LACHAWICZ 
LIETUVIS GRARORIUS

231 I W. 23rd Place, Chicago, III.
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 

giausia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
o mano darbu busite1 užganėdinti.

Tel. ( anai 1271-12199

TOWN OF LAKE
BAZINIAI PEČIAI

Jeigu teisėjas Kurion 
rems Briggle reikalavimą,

Illinois 
sekretorius 
per 
Tas

Darbo Fcdcracijosi 
Viclor A. Olander 
metus buvo aklas.penkis

jo aklumas! atėjo laipsniš- 
ir jis prie jo tiek priprato, 
net ne visi jo draugai ži-

UNIVERSAL STATE
. BANK

3252 So. Halsted S(
CHICAGO, HA

nntoriu

ir tasis yra įveltas į 
bylą ir prieš jį stovi 
įrodymai. Tada tektų 
senatui rinkli guber-

roni skelbia, kad jis panaikins 
bylą prieš gubernatorių, bet jis 
užims savo vietą tik sausio 5 
dieną. Iki to laiko veikia pro
kuroras Brundage. kuris sako, 
kad jis bylą varys iki pasta- 

ar naujasisros. Kili 
prokuroras 
bylų, kurią užved? jo pirmta
ku na s.

kad 
nojo apie jo aklumą ir jis vi
są laiką ėjo saVh pareigas, pa
dedamas jo sekretoriaus, pačios 
ar dukterų. Jis pats labai slė
pė savo aklumą. Bet jo akhi- 
ninsi įkibai' išėjo aikštėn, kada 
jis nuvyko į Niles, Mich. ir ten 
I)r. K. N. Bonine padarė jam 
operacijų. Jis jau atgavo regė
jimą vienos akies, o neužilgo 
bus padaryta panaši operacija 
ir kitai akiai. Tokiu buc|u jis 
po penkių i molų vargo pilnai 
atgaus regėjimą.

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300
W. J. Stankūnas

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted] 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

Phone Lafayette 474 1
Brighton Park 

Restaurant
.JOS. KAULAS, savin.

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

DR. M. K. SHEEHY

šis žinojus nuo did.?*iu Bear Balsam — prie pagelbos spinduliu . . .. „“Limmentų Karalius
l'ukstanėiui vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tuk- 

Mančiai sako — kad pagelba vra tikra nuo REUMATIZMO. GRIPO, 
S1.0 GŲ arba N E URA LGIJ O S.

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

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
V’ centai buteli:'.. Nusipirkite butelį tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį.
Central Drug Company, Dept. N., Shenandoah, Pa.

-----      . . ------ Į -- ------- ------------- ----------------  ■— — —

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Ovcrkohis ir siutus padarom kai]) 

tik norit. Turim dideli pasirinkimą 
vėliausių madą rudeninių ir žie
miniu materijų. Kainos prieina
mos, Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti.

G. SKOBY ir J. AUGUST
2150 So. Iloyne Avė., Chicago.

IV!. 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
goniu. Reikale onant egzaminuojame su pagelba N-Ray.

Gydymo Biuras

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

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 000G
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 G iki 9 

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

trlMą Ir paji»Ką iutmImm | mdu ti na«joi Banaa, taipgi 
tave*. Cash arba ant iimokijimo.

Pirmatlni Lietarii SlektrM KarforaeljB Amerikoje
THE BRIDGEPOttT ELECTRIC CO„ įMe.

A. flARTKIS, Pr«.
iSl« W. (7tb St., Tel. Bonlevani 7101,1892. Chicaęe,

kos, Gražios Akys
Tai yra puikiausias turtas 

Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygutė “Eye Care** arba “Eye 
MaruMCo.,DpcH.S.,9B.c>WoSt.,cWa»go Beanty”. Dykai pareikalavus.

OUR

Kiekvienam yra žinoma, kad 
gubernatorius paduos apeliaci
ją i augštesnį teismą ir tai ims 
nemažai laiko. Bet jeigu ir 
tada jis liktų rastas kaltas, tai 
gubernatorius ir vicc guberna
torius liktų pašalinti iš vietos. 
Be to juos galėtų apkaltinti 
valstijos ’egisiatura ir tuo ke-

Yra kaltinama, kad guber
natorius Small kada jis buvo 
valstijos iždininku, dėjo valsti
jos pinigus į privatinį Grand 
Park banką, kuris paskui tuos 
pinigus skolino kitoms įstai
goms už daug aukštesnes palū
kanas ir tuo ant valstijos pi
nigų pelnė apie $2,000,000.

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS" B-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
tų $1.50.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėr s ir drau
gams.

“Kultūros” d-ves: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24.

iiiiiiiiiiiiiiiiim
Jau atėjo Kultūra No. 10.

Galima gauti Naujienose.
Kaina 30 centų.

IIIIM

BRIDGEPORTAS
PRANEŠAME LIETUVIAMS

Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

BRIOGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Hdlsted Str.

Tel. Boulevard 3302

KAM DREBĖTI?
[dėkite į savo namą duris ir lan

gus su audros apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite puse 
ant savo anglių.

Audros sash miora 2 pėdos, 4 
pėdos augšturno, su 2 langais, tik
tai $1.98.

Mes turime 100 kitų mierų dėl 
išsirinkimo.

Kombinacijos šturmo ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per 6 
pėdas 8 colių, tiktai $6.50.

Mes turime. 6 skirtingus stylius 
ir 7 mierasl kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
2901-25 So. Halsted St.

Prieš Mark White Sąuare

3795 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6154 

Valandos nuo 10 iki 5:30 utarninke, 
ketverge ir sftbatoje, nuo 10 ryto iki 

1) vakare, panedčly, seredoj i
ir petnyčioj. j

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

čeverykai.

3956 So. Rockwell St., 
CHICAGO

ANTON J. STUPAY
Vyrų apredalai: marškiniai, kepures 

ir skrybėlės
Valome ir dažome
4220 Archer Avė.

DISTRIBUTORIAI
|Gulbranscno Fabriko Registruojan
čių Pianu. Parduodame fabriko 
kainomis, be ageųto komišino, ant 
lengvų išmokėjimų. '

Gulbranaen Trade Mark

niJLBRANSEN\jThe Ttegistering Piano

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

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

CHICAGO, ILL.

Bohemian
Mes skelbiame sekamas 
Maišytų žąsų, svarui .......
Grynų baltų žąsų, svarui 
Rankomis supašytos, svarui 
Minkšti pūkai, svarui

Pirkite nuo musų ir 
pinigų. Pareikalavus 
sampelius.

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

Chicago, IR.

ir Įpilu 
as kainas

$1.79
$1.98

siunčiame

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir spdcialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ir

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuve

3223 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

. Store
Moterų d rases, kaitai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halstdd St., 

Chicago, UI.

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.

APRkDALŲ KRAUTUVĖ

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir pančiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 South Halsted St.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJA^
Nauji siutai daromi ant orderio,
lorfie ,dažome, prašiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Va-

BRIGHTON PARK
Tel. Lafayette 0881

M. G. CYNAL
Augštos Rųšies Fotografas 

Vestuvių grupės, šeimynos ir banke
tai musų specialumas. Darome por
tretus, padidiname ir deda į rėmus. 
2426 W. 47 SU netoli Wcstem Av.

Williams & Yanchus
4140 Archer Avė.

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
Didelis pasirinkimas įvairių dalyki} 
ant Švenčių. Musų čeverykai garan
tuoti

h rf>

Kaina $19.98
Geriausios rųŠies gaziniai pečiai dėl 
virimo ir kepimo už labai prieinamą 
kainą $49.98. čia didelis pasirinki
mas. Ateikit ir persitikrinkite.

Peter Barškis, Fumiture
, Store, '

1748-50 W. 47th St.

DEIMANTAI 

LAIKRODĖLIAI 

JFAVELRY, 

CASH ARBA 
ANT 

KREDITO

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS STORE 

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

vienu pirkimu, kurie taip geri, kai 
auksas. /

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

1536 W. 47 St.
Pe?‘i34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Tel. Lafayette 2596

KROK’S GARAGE
Patarnavimas dienomis ir naktimi: 
Overhauling, Greasing, ftimonizing, 

and Tovving.
4511-13 So. Kedzie Avė., 

CHICAGO

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildomo visus receptus teisingai.

PIRKITE NAUJUS
Rudens mados čeverykus

J. REKER’S
ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ 

12422 W. 47 St.

f..................111

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Lafayette 0120

OTTO f. WESTPHALN
2506 W. 38 St.

Popieruotojasi ir malevotojas. Visai 
darbas garantuotas. Sieninių popių 
rų turime stake. Ateikite arba! ra 
šykite, mes suteiksme sampelius?

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų

• adreso.

A. J. KAREIVA & SON
3901 Archer Avė.

V J 1 v A UI 111011*11^5 J 11 r

cialiai orderiai civilinių siutų/
Tel. Lafayette 1939

Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti, kad i 

alkėliau naujon vieton į nuosavą 
mą. Norėdami pirkti, parduoti 
mainyti namus, lotus, farmas ir 
tus biznius kreipkitės nes gau 
teisingą ir greitą patarnavimą, o 
site užganėdinti.

F G. LUCAS&CO.
4108 Archer! Avė.

Phone Lafayette 5107
• A '

WEST SIDE

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausia lietuvis 
kriaučius ant West Sidės.

2230 W. B2nd Street, 
CHICAGO. ILL.

Maleva, geležines prekes ir 
visokie reikmenys

4537 S. Wood St.
CHICAGO

Tek Yards 3850

TAJERAI, BATTERIS, MOBILE 
ALIVA IR VISOKIOS REIKME

NYS DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Tajerus ir Baateris 

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

Phone Boulevard 2282 
Vedėjas A. A. VASILIAUSKAS

NAUJIENŲ APIELINKE
Telephone Canal 6174

J. F. Radzius
LIETUVYS’ GRABORIUS

Parsamdo Automobilius pagra- 
bams, veselijoms ir krikštynoms.

668 VVest 18th Street,
Chicago, III,

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriŠkas siuvėjas. 

Valome, prašiname ir dažome
1622 S. Halsted St.,

CHICAGO

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite /
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Trečiaaiems, tanlrv.

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Neva 

Fubliuhed Daily Ejcapt Sunday 
«y The Uthuanian N®w» pub Ce Lnr.

Edi to r P. Grigaiti*

1789 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
|8.»0 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second CIhhr Matter 
Ma^ch I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Uarcb 2nd, 1879.

— didelės išlaidos rūmams sta-^ šiemet biudžete randame la- 
tyti, remontuoti ar baldams įgy- komišką “naujiems gelžkeliams 
ti, kunigams ar automobiliams statyti ir remontuoti 7,220,000.” 
išlaikyti, skaudžiai užgauna Ir nesiiec.alistaš gėtąi supranta, 
vargstančio darbo žmogaus šie- kad atmetus’remontui 2,200,000 
lą ir numuša jo ūpą. Bet ne — 3.000,000 ir likus naujiems 
vien 1924 m. biudžeto blogumais darbam® apie 4,000,000, nįeko 
atsižymi naujas biudžetas. Yra realaus padaryti nebus galima. 
jame naujų dalykų; .ant kurių Tuo būdų pasitvirtina iflfoinan-i 
tenka sustoti. * ,

1924 m. biudžeto likučiai.
Taip biudžete pavadinta pozi-'tyvių išlaidų padidėjimą: nhuji 

cija 20,876,146 lt. šie pinigai
liko. Tik įsigilinus j šį skaitine- remontai re:kalauja jau nebe 3,-j visais galais. Musų laikų svar
ui aiškėja, kokia biauri jos pras
mė.

Simas Padnackas. klauso Švento tėvo ( popiežiaus, dangaus karalystę vedai

Smegenų Košelena

Naujienos «ina kasdien. ifakiriallt Pasakys kad pas mus mokesniai I 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben-,mazi, kad Jie pakeliami. Čia ne- 
drov®. i73»So st Chicago, -tenka, dttjryti ekskursijų į I .i lt vi
lu. — lelefouAai: l<nos«veJt 8500. .. z„. _r. “ .

Flima.
•/

čios žinios iš Telšių kad Jen dar
bas eina tik taip sau. V i

Užtat mes randame neproduk-

.tas nori iš lenkų Vilnių atimti ir 
kunigą Vailokaitį subankrutinti dėjau, kad bedievis Jonas šliu- 
— toks nėra žmogaus vardo ver- pas važinėjo į Čenstakavą skap
tas: jis yra velnio tarnas, šuva, lerių derėti, cicilikč 
eretikas, turkas, tabokierka... jau padavė prašymą į šventos Zi- 
Ąiškus dalykas: Liudas Gira do- tos draugiją norėdama į ją įsto- 
rąs žmogus! Aš pats mačiau; ti, o eretikas Sleževičius jau ra
kai jis dar buvo žvalgybos vįrši- žončių nusipirkęs ir su tercijon- 
ninkas — bizūno nė nepakelda- komis susidėjęs....
yo: lupamas be lupinio žinojo, 
kad lupa...

žodžiu, ponas direktoris nega: gant... tfu, federantą, kaip jis te- 
li būti toks eretikas, kaip Krė- • nai na, tą patį, kuriam beve- 

Ižant traukinio pirmą klase kiau- 
Sako veikalą suterliojo. Bet šinius konduktoris sukulė (jis ir 

tikėti, kad jų vienas butų krik- ko vertas yra veikalas, jeigu ji- 
ščionis demokratas, o antras — sai ereziją skelbia?! šventas 

laikraščiu raštas kartą pasakė: akis už akį, 
v«x<iia,s... To- dantis už dantj..^ Slėniau toksai 

kad jie prostitučių eretikas, kaip Krėvė, butų tri- 
reikalu nesutinka dėl partiniu kart durnais išlėkęs, o dabar jis 
išrokavimų, nėra jokio pamato. 
Greičiausia jų nuomonės todėl 
taip griežtai skirias, kad patsai 
klausimas yra dar permaža iš- kad tai tiktai vaizduojama šven- 
studijuotas: priėjimo prie pros- ta krikščionybės kova su pago- 
titučių metodo,s dar perdaug in- ūybe, kad apie krikščionybę blo- 
dividualiniai naudojamas, dar 
jis netapo moksliškas....

Man viena vienuolė kazimerie- 
tė pasakojo aną vakarą, kad bu- Re. tekio gėYo daikto, kaip 
siąnti sudalyta specialinč moks- krikščionybe, jie nesupranta, to
lo ekspedicija — su lenkų agen
to Zechini palaiminiu — šiam 
svarbiam reikalui galutinai 
spręsti...

2. Liudo Giros žygis ir 
beždžionės.

Ir dar daugiau 1 Aš jau gir-

Purėnienė
(Kauno kronika)

1. Prostitutės ir literatūra.
Yra dar šventojoj Lietuvoj 

avynų, kurie dar netiki, kad mes, 
kulturėjam. O. tikrenybėj mes 

_________ _____piųsų mokytojus europiečius vi- 
darbai Kaune.' Rūmų statyba ir ,3omis keturiomis pralenkiam. Ir

biausi kulturingumo pažymiai: 
biznis, prekės, kainos, šmugelis, 

Kraštą spaudžia kredito stoka, vekselis — ar mes to nežinome ?

000,000 (1924 m., bet jau 6,740,- 
Niekas, be p. Petrulio ne- 000 litų.

tos, tokiai valstybei išsiaiškinti 
su kokiomis eilėmis reikia eiti 
int prostitutes yra pirmos eilės 
klausimas, yra svarbi kultūrinė 
problema.

šiuo reikalu turime du eksper
tu žinovu
griežtai priešingos. Sunku butų

jų nuomonės ve!

’ O vakar pas Maušą buvau su
tikęs buvusį Seimo deputotą dri-

šiandie Požėlą tebekeikia....). Ji
sai man pasakojo, — Alaušu 
svietkas, — kad kunigas Šmulk
štys riHipja įstutyiiio sumanymų, 
kuriuo einant už dvieju metų 
Lietuvoj visai kita tvarka bu
sianti. Pavyzdžiui, Požėla prieš 
lipdamas ant bačkos turėsiąs 
viešai poterius sukalbėti, gene
rolai busią prilyginti jėzuitų ge
nerolams ir vietoj šoblio turėsią 
medinį kryžių prie šono nešioti; 
visi eretekai vietoj snapso gau
sią švęstą vandenį lakti, o kar- 
čiamose busią iškabinti šventų
jų paveikslai, kaip kad dabar ka
talikiškoj Bavarijoj yra, kad po
no Dievo apveizda gerų katali
kų ir prie buteliuko neapleistų...

Ir šitokių dalykų akivaizdoj 
kalbėti, kad Liudas Gira už jo 
žygį — fe! — yra piemenų — 
neišmanėlių darbas!

Ką tasai Morkus, musų guber
natorius ir daro, jei iki šiol tiems 
šliuptarniams ir beždžionėms 
Iiežuvių nenupj austo ?.., •

liaudininkas: abu 
vuldžios x>i* 
dėl manyti,

šit, pavyzdžiuj/kad ir. literatu- 
vos kurinių * kritika. ----- viešojo
kultūrinio gyvenimo reiškinys. 
Supipirė jusi. Europa vis dar te- 
besikamuoja, besigraibydama po 
literatūros kurinius, bevertinda
ma juos kūrybiniu žvilgsniu, be
analizuodama autorio sumany-

o čia pinigai — veik pusė tiek, 
Kiek sumoka ūkininkai tiesiogi
niai eina statybai, be kurios len
gvai galima butų apsieiti.
žemes ūkio kultūros kėlimas.
v.Iau 1924 m. biudžetą svarš-

Ul. — Telefonai: liiioBHveJt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicaįfoje — paštui

Metams......... ............
Pusei metų .................. .
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam___
Vienam mėnesiui____

Chicagoje per nešiotojos! . ,* . ------------------ - ””—~ ------  —r'~ “ .. ' • ~ ■
Viena kopija________________8c tlk 70 litų (arba brutto vienam tag, tuo tarpu žemės ūkio kultu- timų priemonių galią. O musų
Savaitei  ...^._____.................. 18c —‘t>_x .•  ................ . .... _i~j_ —j

Mlneaiui _______ ___ ■ ,, .... - 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

paltu:
MeUms ......   $7 00
Pusei metų ________________
Trims mėnesiams  1.75
Dviem mėnesiam___ _____ — 1.25,
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ........ ....... ................
Pusei metų ......... 4.00
Trims mėnesiams _ _________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pakto Money

Orderiu, kartu su uisakvmu. „
_L.................  ■ II

Lietuvos Respub
likos 1925 jn.

Biudžetas

. $8.00
.. 4.00
. 2.00
_ 1.50

ją ar Danijų (Fin. Minister. pa-
Aiškinamasai raštas) ir lyginti 
jų mokesnių naštą su musų. Gal 
latviai, estai ir moka po 90 litų 
(grynų mokesnių), gal danams

‘75 ir nepersunkti sumokėti 195 li-[tant opozicijos buvo pastebėta,
tus, tuo tarpu, kaip mums tenka kad Lietuva — žemės ūkio kraš- ’mo gilmenas, jo panaudotų poe-

dantis už dantį..z

ir gyvas, ir erezijos nesigaili!
Kiti vėl sako, kad tame Kre 

ves veikale erezijos nei nebuvę

[“Lž.”j Parlamentarinės val
stybės gyvenime valstybės biud
žetas lošia ypatingai svarbią ro
lę. Ne vien tik todėl, kad juo 
sutvarkomas metinis valstybės 
ūkis, aprubežiuojama sauvalė iš
leidžiant valstybes, lėšas, bet 
svarbiausiai todėl, kad iš jo pla
ti visuomenė sprendžia apie Fi
nansų Ministerio, arba tikriau 
pasakius: apie visos vyriausybės 
sugebėjimą tvarkyti sali, aikvo- 
ti liaudies sudėtus pinigus.

Biudžetu domisi kiekvienas pi
lietis, nes nuo jo, rodos, abstrak
tinių skaitmenų, priklauso kiek
vieno žmogaus gyvenimas. Po 
visų tų milionų ar tūkstančių 
slepiasi šalies gyventojų ir 
džiaugsmai, ir ašaros, slepi.::: 
laimė ar nelaimė plačių minių.

Prisilaikant respublikos kons
titucijos (kas, žinoma, pagirti
na), Ministerių Kabinetas yra 
apsvarstęs ir įnešęs Seiman iki 
spalių 15 d. 1925 m. biudžetą. 
Jį svarsto dabar Seimo Finansų- 
Biudžeto Komisija.

Atsimenant praeitųjų metų 
praktiką ir turint omeny skubų, 
kartais paviršutinį svarstymą 
atskilų biudžeto pozicijų komisi
joje, galima is anksto numatyti, 
kai biudžetas žymių pakeitimų 
Seime nesulauks—todėl su tais 
skaitmenimis, kuriuos yra priė
męs Minjsterių Kabinetas, 
ka skaitytis kaip su visai 
liais.

Ką gi duoda mums 1925 
tąms Ministeris Petntlis?
Naujas biudžetas visai panašus 

į praeitų metų.
Kiek įsigilinus j 1925 m. biud

žetą, galima pastebėti, kad ir 
struktūra, ’ ir apskaičiavimai, 
kartais net patys skaitmens to- 
kie pat, kaip J;ad buvo 1924 m. 
biudžete.

1924 m. biudžetas buvo blogas 
— ir 1925 m. biudžetas irgi blo
gas. Jis darbo žmonėms duoda 
labai mažai: jiems tenka tik tru
pinėliai nuo valdančiųjų stalo.

Visas silpnąsias ir blogąsias 
1924 m. biudžeto puses randame 
ir šiame biudžete. Valdymo a- 
paratas prarijo daugiausiai val
stybės lėšų — 115,000,000, o juk 
šios išlaidos neproduktyvus. 
Kuomet kraštas ne tik neišbrį- 
do iŠ ekonominio krizio, bet 
smunka dar vis gilyn, nežiūrint 
visų p. Petrulio tvirtinimų (apie

gu.s žodžius kalba ne krikščio
nys, o tiktai pagonys. O iŠ pa
gonį! ko gi gero norėti: kvailiai

čia kritika elgias moderniškai, kaip 
1 silkių pardavėja: ji tucy klausia, 
kaip literatūros kurinių gyveni
mui pritaikyti. Payyzdžiui, yra 
Kaune tokių jaunų vyrų kompa
nija, kurie dedas naujos poezi
jos apaštalais, kurie ‘Keturi Vė
jai’ vadinas. Jauni vyrai, geri 
žmonės, tiktai savo evangelijos 
dar nepramanė, — ją vis dar iš 
rusiškų žydų tebevagia. Bet 
tiek to — ateis laikas — ir jie 
savo evangeliją pramanys: nei —Ir nevesk manęs į pagumli- 
tai ir svarbu. O svarbu tai, nimą!—kartojo tūlas nusidėjč- 
kad kartkartėmis vieną kitą knyįlis, nuodėmę papildęs, į kitą be-

Ir šis’geliukštę išleidžia ar šiaip vie
šai nusikeikia. Šit ir šiomis die
nomis pasirodė vienas jų leidinė
lis — Salio šemerio eilių rinki
nys, pavadintas ‘Krūtinė grana
toj’ ar ‘Granata krūtinėj’ < — 
kaip ten tikrai — jau nebežinau. 
Del šios tai knygeliukštės ir su
sikivirčijo musų dievobaimingie
ji kritikai specialistai, kokiems 

Laikraščio

gyventojui 110 litų). Bet ir p. rai leidžiama vos keli%%.
Petrulis turi žinoti, kad musų varoma tiesiog nesuprantama 
kultuvą žęma, gamyba silpna, politika: nuo žemės ūkio padė- 
kredito stoka, todekir mokamoji ties priklauso ne tik 80% šalies 

jyvęntojų gerovė, ne tik jų per
kamoji galė, arba antra veidus, 
prekybos ir pramones judėji
mas, bet ir pačios valstybės fi
nansinis stiprumas.

Vienok tuo metu, kai Danija 
ciuoda žemės ukiui 35—4Q% vi
so biudžeto mes duodame vos— 
3%. šiais metais dar toliau nu
eita: ž. u. kultūrai duoda 2,945,- 
000 litų (vieton 6,165,000 praei
tų metų) — t. y. 1,1 
dalykas rodo, kaip krikščionis 
demokratai nesugeba suprasti 
šalies reikalų.

Valdymo aparatas.

Krašto valdymas irgi visai ne
sutvarkytas. 1923 m. daug bu
vo sumanyta reformuoti, taisyti, 

;i. Tiesa, buvo pastangų 
, Bet darbas atlik- i nervams ji taikinti.

biurokratiniai užsidarius “Lietuva” skilčių dievobaimin- 
pas Prezidentą, be žinovų, be'gas kritikas, matyti prostituci- 
plataus to klausimo gvildenimo.1 jos reikalų teoretiškai ir prakti- 

Iš tokio darbo niekas išeiti ne- škai žinovas p. A. G. autotitetin- 
galėjo ir neišėjo. Aparatas kaip gai tikina: “žinoma, ši knygelė 

prostitučių namuose bus nasto.1- 
naja kniga 

•—). Vadinas tai bus tokia kny
ga, kurią kiekviena prostitutė 
po paduška laikys. Kas be ko 
— žinovas sako — jis ir semina
rijoj yra buvęs — kaip juo neti
kėti? Tiktai šit kitas prostitu
čių, ekspertas pasirodė esąs visai 
priešingos nuomones. “Klaipė
dos Žinių“ pamokslininkas p. B. 
Jurginas griežtai pareiškia: 
“Paprastai prie mergų eina su 
kitokiais daiktais, o ne su eilė
mis. Ir priėjimas — tikriau
sias. Nereikia nei popierio, nei 
laiko gadintie. Užtikrinu, kad 
su panašiomis naujoviškomis ei
lėmis sunku ir prieiti. Jau ver
čiau mergoms maironiškų ar gi- 
riškų eilių turėti.” (“Klaipėdos 
Žinios” 223N—).

B. Jurginas užsieny buvo, 
pats eiles rašo ■— jis negali ne
žinoti,, ką sako. žinoma, šitoks 
viešų autoritetingų nuomonių 
pareiškimas yra didžiai sveikin
tinas dalykas, šiedu vyru iškė
lė pirmaeilį kultūros klausimą: 
kokios literatūros yra reikalin-

8.50 gale daug menkesnė, kaip išvar- * g 
dyių geresnėj padėty esančių

.75 tautų." Vienok ne vien tik teo
retiniai įmant šį klausimą: pats 
gyvenimas kasdien tiek sunkė
ja, ūkininkas veltui daužosi 
klampynėje, prekybininkas ban
krutuoja (anųt p. Petrulio 1,714 
prekybinių įstaigų subankruta
vo), pramoninkas trokšta*, šioje 
tvankioje atmosferoje, kad ten
ka jį pavadinti ypatingai kritin- 
gu. . Ir jei šiuo momentu vyriau
sybė nesugeba kraštą sutvarky
ti — tai čia jos nelaimė; bet jei: 
vyriausybė, daro bandymų su pi
liečių kailiu, imdama ne tik mo
kesnių, kiek reikia, bet tiek, 
kiek sekasi išspausti — tai čia 
jau visai, neleistinas dalykas. 
Juk 20 milijonų perviršio išieš
kotų sudaro daugiau, kaip visą įįcg padėta, 
žemes mokesnį (17,000,000), su-ua>s

buvo, taip ir liko sunkus; atskai
tomybė — ta pati. Buhalterijos 
ir raštvedybos sistema liko1 be 
žymių pakeitimų.

Tiesa, atsirado nauji referen- 
, tai, asistentai, decernentai. Bet 
ir tiek. “Nauja” padėtis ne tik 
nepatenkino respublikos pilietį; 
ji nepatenkina ir patį valdinin
ką. O valstybei — geriau pa
sakius liaudžiai — šis pertvar-

(“Lietuva” 243N

iš-

dėl ir bliuzui ja.
žinoma, tai žulikiškas eretikų 

prasimanymas: man patsai ku
nigas Vilimas sakė, kad tasai 
veikalas pilnas erezijų! O jei 
veikalas su erezija — jis nie
kam vertas. Jį galima tampyti 
ir muilyti, kiek nori. Ir Krėvė 
turėtų tiktai dėkui pasakyti, kad 

I Liudas Gira jo griešną'dūšią į
si rengdamas.

Lygiai taip pat pasielgė ir mu
sų valstybinio dramos teatro di- 
rektoris viešpatnusai Liudas Gi
ra. I

Priėmė jisai į teatro repertu
arą eretiko profesoriaus Vinco 
Krėvės Mickevičiaus dramų 
“SKIRGAILA,” artistai mokės- 
mokės, repetavo-repetavo, ir a- 
pie pagundas į ereziją niekas ne
vampsėjo. Pagaliau suvaidino 
viešai. Ir ant rytojaus direkto- 
ris Liudas Gira paskelbė vald
žios oficioze “Lietuva” bei šven
tųjų demokratų ir lenkininko 
Zechini organe “Rytas” laišką, 
kuriame išsikryžiavoja: genera
linės repeticijos metu j iš visą 
ereziją išbraukęs, — net iš suf- 
liorio egzemplioriaus! — tiktai 
artistai esą bestijos vaidinimo 
metu sufhorio neklausę, ir kalbė-, 
ję taip, kaip išmokę. Jis tokius 

bedieviškus 
litų nušstro- 
gale prisiekė

(T««iny«)

e šiaurys^

Kaime j

ten-
rea-

nie

ifcaip prekybos pramonės mokes- 
niai (7,800 tukst.).

Del tų pinigų juk subankru
tavo 1700 prekybos įstaigų, dėl 
tų mokesnių juk licituojamas 
valstiečio inventorius.

Bet negana to: tie pinigai ra
mia širdžia įtraukiami į naują 
biudžetą, lyg iv su džiaugsmu, 
kad rastas neišnaudotas pajamų 
šaltinis.

Rekvizicijų likučiai.

Antra .įsidėmėtina pozicija,
t i 4,000,000 litų neišieškotų. kymas kainuoja 92,000,000 —

' prieš 58,000,000 1924 m.
I

[Cenzūros išbrauktoj
Kunigams algos.

Kunigams 1925 met. numato
ma 1,440,000 litų algoms.

. . . . . . i Kunigams tenka pusė tiek
visai neteisingai n ^ej.o ^emės ūkio kultūrai

kelti — arba dvigubai tiek, kiek 
skirta ubagams ir nąšlaičitims
(788,000).

Išvada.
Bendrai, biudžetas atrodo la

bai mizeimai. Tiesa, jis patiek
tas Seimo narimns gražiąi iš
spausdintas. Mflytus”’ net pa-

Įgyrė už tai Petrulį, neliesdamas( . JtJ ... , , , .
Biudžetas gos mdsų prostitutes, su kokio-

Petrulis — ukinin- 
atsLovas Seime ir

11.
Ragaišiai jau nuo seno buvo 

įsigyvenę. Už kluono prisodin
ta sodas, dabar gerokai išaugęs, 
kiemas gi apaugęs svyruokliais' 
beržais, kurių nusvirusios šakos 
plaka apsamanojusius šiaudų 
stogus. Ragaišienė, kaip patra
kusi, laksto iš vieno kluono ga
lo į kitą, užtai taip dirbdami abu 
priėjo prie tų turtų, kuriuos 
šiandien turi. Kad ir menką 
šapą įtrauksi, ką padarysi, vis 
eis į gyvenimą, o ne iš gyveni
mo. Taip ir juodu, 7 
rinko, dirbo, kad senatvėje butų 
lengviau, kad gražiau nukarštų.

Atėjusi Gelžinienė kvietėsi 
Ragaišitis pas save ant pokylio. 
Mat, dabar pas juos darbų pa
baigtuvės.

Kada išėjo, Ragaišienė prislin- 
čioniškai-demokratiškoj respub- Pr*e .sesers ir pradėjo pasako- 
likoj, esančioj popiežiaus pro
tektorate ir klebonijos globoj. 
Viskas, tarytum, tvarkoj. Bet 
šit atsirado visokių neprausta
burnių šliptąrniiį, erezijų bež
džionių ir šiaip muiluų, kurie ši 
įžymų žygį nei šiaip nei taip į- 
vertina nelyginant nečystos dva
sios apsėsti.

latrus, už tokius 
darbus esu po 100 
povojęs. Ir laiško 
kunigo Staugaičio sutonos pa
dalija, kad daugiau valstybes te
atre tokių erezijų nebebusią....

žinoma, ponas diiektoris pasi
elgė taip, kaip privalo pasielgti 
kiekvienas doras pilietis krikš-

rekvizicijų likučių. Jau praei
tais -metais buvo nurodyta, kad 
8,000,000 litų išieškoti iš ūkinin
kų yra veik negalima. Liku
čiai liko silpnuose ūkiuose; liku
čiai prįskaitom i dažnai tiems, 
kui'ie jau yra atpylę; likučiai už
dėti kartais 
neteisėtai. 

Vienok p. 
kų sąjungos
Vyriausybėje užsispyrė juos iš
ieškoti. šiam darbui nevyks- 
tunt, matyt, nusistatyta mažes
ne suma tenkintis. Bet vis dėl
to nutarta imti nežiūrint to, kad 
į ūkį reikia pinigų dėti, o ne im
ti.
Mokesnių sistemos blogon pusėn biudžeto skaitmenų.

vystymasis. |.pilnal atvaizduoja krikšč, demo
kratus: negalėjimą suprasti kra
što ekonominių ir Imlturinių rei
kalų, siaurą savo luomo politiką, 
biurokratinę fisko politiką, sta
tomą aukščiau gyvų šalies rei- į 
kalų, — ir. pavojingus kraštui i 
bandymus. Kuomet pilietis ne 
lik perskaitys biudžeto gMtdiną 
sumą: 269,146,000,\bęt ir pajus 
ją savo'kailiu ar 
jis pa^alois savo likimu?!

Praeitais metais iš piliečių 
buvo paimta 29,300,000 tiesiogi
nių ir 93,900,000 netiesioginių 
mokesnių. Be abejonės, tai ne
sveikas reiškinys. Gal netiesio
giniai mokesniai lengviau išieš
koti, bet užtat jie neteisingi, nes 
uždeda visų mokesnių nąštą vai* 
totojanis, gulindami ją nuo tur- 
tų ir pelno šaltinių. Vietoje to, 
kad pamažu ėjus teisingesnio 
gyventojų apaėjimo, šiais me
tais tiesioginiai mokesniai lieka 
toje pat aukštumoj (29,700,000) 
gi netiesioginiai pakilo ligi 105,- 
300,000.

Naujų darbų vykdymas.
Praeitų metų biudžete figūra

vo gan. sveikintinas skaitmuo: 
23,000,000 litų naujiems gelžke- 
liams tiesti, ši suma turėjo “iš
sivystyti” į suvirs 100,000,000— 
ir duoti kraštui geresnį susisie
kimą, darbą ir užsienio pasitikė
jimą.

mis eilėmis iųt jas eiti? — Kas, 
be nuodėmės — te pirmas akme- 

'nį meta, — šventas raštas ka- 
daisia pasakė. O ar viena pro
stitutė į senatvę j katalikų tiky
bą sugrįžo ir davatka tapo ? Ko-

• Į dėl ir kitų prostitučių dūšios ne
ganyti ir į klebono avelių tarpą 
nevesti piemenių gįobąi peatį- 
du^ti? Juk pi;o$tiiųtes p ne-

nesuairupins laWW pasauly
rimu ?’ * sun^ arnotą ne gi is

Atųs. ^ero’ *0 $ tokio gyvenimo pa-
sileidžia, kaip tai dedas piemenų 
baltuose rubuo'ąe, negi iš noro 
savo duselę, velniams atiduoti, 

? kad jie pekloj paskui spirgintų!
4 ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAU
KINIUI SUDAUŽIUS AUTĄ

PEORIA, Ui., lapkr. 17. — Nors, tiesa, kitos prostitutės ir 
Geležinkelio kryžkelėj ties.- Tls- sako, kad dangui su šventaisiais 
kilva, netoli teorijos, Bock jo^is/petdąųg nubodu butų, bet 
Islaud traukinys sjudaų- jos ’ vi stiek: fpiipažįsta, ikad pbk- 
žc automoibilį, kuriuo važiavo loj joms būtų kiek ‘ peršiltiU... 
keturi žmonės: įląrlęy Peck, Tokiu budu valstybei, gyvenaiP 
H. Derpo, jo sūnus jįrl, ir G. čiai krikščioniškai demokratiška 
Desutter, visi iš Atkinsono. tvarka, tai yra tokioj valstybėj, 
A^itomobilis buvo sudaužytas kur visi pilięčiąi turi būti lygus 
į šipulius ir visi keturi jo pa- ir lygiai aprūpinti, ir jų visų du- 
tažieriai užmušti. i

nam po senovei. Viskas po se
novei, tiktai dabar kriaučius bu
vo, kailinėlius siuvo ir dar šio to.

Susirinko visi prie stalo. Kal
bėjo įvairias kalbas, vieni apie 
ūkį, apie* vargus, kiti gi »apie 
aukštus dalykus, apie visą pa
saulį, kur lengviau gyvenasi, že
mė derlingesnė, kur karaliai iš
mintingesni. Kiekvienas linksė
jo galvomis, parodydamas tuo, 
kad ir jis daug žinąs. Kaime gi 
tokie daug žinantieji ir išmintin-

Ragaišiai,Įjuos laiko pagarboje ir reikalui

ti apie Geležinius.
—Tai ką gi, sesut, eisim kar

tu, kad jau kvietė, tai eisim.
—Bet ką aš ten sakysiu nuė

jusi, kad taip nedrąsu prie žmo
nių... ' > V

—Ką gi, sakyk, kad kriaučius 
buvo, kailinėlius siuvo ir dar šio 
to. x Argi jau, sesut, nerasi kai-

Vieni skleidžia biąurius prasi-,bos. 
manymiius, kad Liudag Gira esąs | Nuėj 
— fe!... Kad lietuviškos črez- 
vyčaikos agentu dar jis galėtų 
būti, bet ne teatro direktorių!

Kiti vėl sako, kad jis išbrauk
damas iš Krėvės veikalo gražiau
sias vietag suterliojo visą veika
lą, kad joks doras menininkas 
taip negali daryti. O jeigu Liu
das Gira taip daro, — jis yra 
uriadninkas, o ne menininkas.

Treti vėl sako, kad’ Liudas Gi
ra esąs nelyginant driežas koks: 
prieš Stąugaičįp 
ant baslio pa^abi.nt^ ar prieš ki
tus savo ponus pilvu* šliąųziojji 
ir dreba, kad kuH praeidama da
vatka batu jo neprtmitiį... Įr 
taip toliau —ar suvaikysi ko
kius niekus visokie čicilikai, 
šliuptarniai ir beždžionės tauzi
ja. Jeigu jie taip manytų, butų 
dar pusė bėdos, bet jeigu jie taip 
po y įsą šventą KalinorpjesĮt^ple-

Viešpats Dievas
pa ’-i- negalima nep^bte^tūoti!

/Visų pirma. Viešpats Dievas 
prisakė valdžius kląųsyti. Kas 
neklauso valdžios, tas neklauso: 
kunigo Staugaičio, tas neklauso 
krikščionių dqigQ}q^tų,. tąs ne-; 

šeles privalo būti lygiai iŠgauy- klauso apaštolo Zechiiii, tas ne-

rin-
šar-

o. Kaimiečių būriai 
kosi. Vieni išdžiuvę kaip 
kos, kiti gi nė su pančiais nesu
juosiami per jų storumą. Kiek
vienas ėjo linksėdami galvas, 
lyg susirūpinę, lyg ką blogo nu- 
jausdanii- Kada suėjo į trobą, 
viešnias pasodino ant suolo prie 
stalo kertės.

—Traukitės, traukitės — te
tulė atėjo! — šaukė vaikis pir
ma eidamas, kad padalius taką 
įeinančiai stoini tetulei. Ku 
daugi vietos nebebuvo, tai jai 
pasodinti įnešė pusbačkį, ant kuz 
rlb vos, vos išsiteko storoji tetų* 
lė.

Ragaišienės sesuo nulindo už 
pečiaus pxie senos motinos, kuri 
pasiėmusi ilgą rožančių varste 
per pirštus. Jai taip nejauku 
toje draugystėje, taip nedrąsu, 
jog, rodosi, kad daugelis paskui 
sekioja,,ją kalbina, o jai tik šiur
pu dairosi. '( Kada ją užkalbinu; 
tai jį atsukusi nugarą išsigąsta 
ir pradeda uė iš šio, nė is to 
niurzgėti, bandydama kalbeli.

—Kaip gyveni', dukryt, kas 
girdėti ?

—Kaip čia begyvensi,
kiausi senė.

esant pirmiausiai j juos kreipia
si-

Priėjo arčiau ir Ragaišienė.*, 
sesuo -Monika. I visus užkalbi
nimus ji atsakinėjo savo papras
ta. kalba apie kriaučių ir kailinė
lius- Kada tiktai paklausia jos 
kas girdėti, ji visados atsako.

—Kas gi girdėsis, kriaučius 
buvo, kailinėlius siuvo ii dar šio 
to....

Šeimininkė ragino valgyti, 
šeimininkas gerti, čia 
kaip kalnas nukrautas 
biais kumpiais, sūriais, duonos 
kepalais, o alaus tai pusbaČktąi 
sustatyti. Bet čia dar menkas 
pokylis, čia tik d$rbų užbaigtu- 
yės. Kada pripuls kokio švento 
jo atlaidai, tai jus kitaip pagie
dosite, taip menkais užkandžiais 
nebepasitėnkins. Visi gėrė ir 
valgė, kimšo tuščius pilvus. Dau
gelis ūkininkų jau kelinta diena 
kaip posninkavo'nujausdami po- 
kylę. Nors priežodis ii sako, 
kad sotus būdamas ir pokylyj 
gausi, bet nieko nepaisė.

Ragaišienė matydama, kad j o,s 
sesuo Monika sėdi susibraukus, 
priėjo arčiau ir kumštelėdama į 
pašones kalbino:

—Ko gi, sesut, męko nekalbi, 
ųzvesk kalbas, jei kiti kalbės, tai 
j'uokis į juos žiūrėdama.

—Kad nežinau ką bepradėti, 
apie kriaučių papasakojau.

—Ar jau neberasi kalbos, sa
kyk, kad prisivarai bedirbdama, 
pavargsti, apie šluotų rišimą... 
Tik drąsiau, nieky akių neišpli
kys. ‘ ‘ '
j-Nors kaimiečiai nieko savo 
kalbomis nepasuki % bet kalbėjo 
taip, kad negalėjo nė užsikluųsj 
ti. Kada užvede kolbą apie Oną, 
tai sujudo gyviau, vieni peikė, 
kiti gyrė, treti gi stebėjosi.

(Bus daugiau)

o 
stalas, 
stam-

S > ‘j '■ J
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I & tamsumoje, be, tėvų globos ir
3 Eii j Si Palavimo. Gyvenimas juos nu-
A v ® n $ Uųį sineše su savim į pačias tam

siausiai, gelmes, iš kurių yra 
labai sunku patiems sugrįžti.

—Reporteris.2^0$
Valaniu bylos pradžia

Prokurorai, reikalauja kartu
vių; ginantieji advokatai ( 

•remsis apkaltintųjų amžium,1 
auklėjimo sąlygomis ir pra- vių žvaigždė, gan gerai pasirodė 
sižengimo akto motyvais.

iš-

R1STYNĖS TARP BRAZAUS
KO IR SARPAUAUS ĮVYKS.

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
RESTAURANTAS

— Gerą dieną, drauge.
— Kaip tamsta puikiai 

rodai ?
— Skaniausius valgius valgy

damas ir gerą patarnayfrną gau
damas, užtat gerai ir išrodau.

Brazauskas, Brooklyno lietu-

visdkiuš gyvūnus ir rado ei
nantį gyvijoj nuolatinį besi
kaitintą — evoliuciją, ši pre- 
lekeiju davė daug- naujo išgirs
ti. Dr. Karalius nurodė, 
religija arba tikėjimas
neturi bendro su mokslu. Ti
kėti galima, bet įrodyti ne; esą 
negalima nė reikalaut,, kad kas 
įrodytų, kad po mirties bus ge
rai ar blogai. Negalima įrody
ti ne priešintis, nes nieks nu
miręs neprisikėlė ir nepatvir
tins.

to Lietuvos Našlaičiams Šelp
ti bazarą, kuris bus gruodžio 
t, 5 ir 6 d., Kaymond Chapel, 
816 W. 31st St. Bankdarbiu? 

kad j siųskite A. Valančausikienei, 
nieko 3246 So. .Halsted St., o pini- 

gus-čekius siųskite P. Balickie- 
nės vardu, o antrašu M. Žal
pienė, 927 W. 34 th Place, (Chi- 
cago, UI. * -—M. Z.

į Požėlos-Bancevičiaus ristynėse. 
'.lis į labai trumpą laiką sulam-

Pasibaigus garsiai Leobo ir dė llanckenschidt’ą. Nepasi- 
Leopoldo bylai, prasidėjo nau- tenkindama^ tuo, jis sumanė pa- 
ja nemažiau garsi Valahių kratyti ir Chicagos lietuvius ris- 
brolio ir sesers ir jų dviejų tikus, 
draugų: Lucilla Marshall ir 
VVilliam D. Lyddii. Juos kalti
nama nužudyme. .Mrs. Bessie 
Gaenslen apiplėšimo tikslais.

Vakar ir už vakarbuvo ren
kami pr išalkintieji teisėjai. 
Juos nuodugniai "klausinėta ir 
lie, kurie neliko vienai ar ki
lai pusei atstatyta.‘ Atstatytų
jų tarpę buvo keli asmenys pa
reiškę, jog nėra linkę pritaikin
ti mirties bausmę šioj, byloj.
Iš šio fakto ir kilų prokurorei 
prasitarimų paaiškėjo, jog jis ijpgesnis—ar Chicaga ar Brook-

I Pirmuoju atsiliepė K. Sarpa- 
lius. Vakai* įvyko derybos. Abu 
sutiko ristis. Tuo būdu K. Sar- 
paliui teks ginti chicagiečių gar
bę nuo brooklyniečto.

Brazauskas sako, jog jis chi
cagiečių nebijąs ir su jais apsi
dirbsiąs, kaip su šilta vilna. Bet 
chicagiečiai žino, jog į Sarpa- 
liaus rankas papuolę ristikai 
susipainioja, kaip vištukas pa
kulose.

a, pamatysime, kas yra ga-

įmonių-, buvo pusėtinas bu- 
ryfc. Visi gyrė, • kad šis laikas 
pradėti ' pirmoje valandoje po 
pietų labai praktiškas. Dr. Ka
ralius paskelbė, kad paskaitos 
visada .prasidės ne vėliau pir- 
rrįos valandos po piel.

i • . '
Ateiųančiam sekmadieny pa

skaitas laikys chemijos inži
nierius p. Kastas Augustinavi- 
cius. Jo tema busianti: “Bakte
rijos — žmonių draugai”.

—Rep.

Iš Draugystės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

reikalaus apkaltintiems mirties 
bausmę. . . ..

Kaltinamųjų advpkątąi rem
sis daugiausia tų jaunuolių 
amžium (nes nė vienas jų ne
turi dar 20 metų), auklėjimo 
sąlygomis ir ta padėtim, ku
rion Valanįąį ir kili buvo įs- 
lumti gyveninio aplinkybių. 
Gynėjų kol kas kėtnti,. Jų tar- 
IX' nematyt jokių garšcrtyhių. 

už tai ir valstybė, pastate 
antraeiliūs advokatus.

Teisino kambarys.
Knnibarys, kur Valaniai vra 

tardomi, randasi ant šešto 
aukšto kriminaliam teisme. Toj 
pačioj vietoj keletą savaičių 
atgal Darrowas išgelbėjo nuo 
kartuvių Loebą ir Leopoldą.

ui, matomai, ateina iš žingei- 
<luino, kaip i kokį “show”; ki
li is simpatijos link apkaltin
tųjų: treti kitokiais motyvais. 
Netoli teisėjo stalo stovi suo
las spaudos atstovams.

Išrinktieji teisėjai, kurie
turės nulemti apL 
kimų, daugiausia 
paprastų žmonelių: 
smulkių 
Užklausti 
lėtai, lig

Ona,

ir

susideda 
darbininkų, 
ir k i tokių, 
jie atsako

is

biznierių
gynėjų 

abejodami. Beveik vi-
vietas užima pirmą

Sutanas Valaniai 
kitiir

Paž i arėjus i juos 
prieš aukštus 
kiančius nuosprendžio, 
yra įtikėti, kad tie jaunuoliai 
butų kalti žmogžudystėj. Jų 
užsilaikymas ramus ir rimtas. 
Akys visą laiką nukreiptos Į 
renkamus teisėjus ir tik ret
karčiais dvi mergaitės, viena 
prie kitos sėdinčios, pasikeičia

sėdinčius 
teisėjus ir lau- 

sunku

šypso. Jos yra dar visai jaunos 
ir gražios. Užpakaly sėdinti 
keturi detektyvai neiškenčia 
laiks nuo laiko jų neprakalbi
nę. Suimtieji dar nėra kalti, 
iki teismas to nepasakys.

Besiartinant ketvirtai valau-

do savo vietas ir apkaltintieji 
sustojo ir prasišalino per siau
ras duris1 i kalėjimą iki sekan
čios dienos.

Kulti ar nekalti?

lynas.

POŽĖLA RISIS SU RUSU.

Trumpoje ateityje Požėla su
sikibs su rusu.

Kada, kur ir kaip — bus pra
nešta vėliau.

Lietuvių Rateliuose.
Mokslo Draugu Paskaita

Lapkričio 1G d., Kaymond 
(.h<ų>vl svet. įvyko pirmoji šia
me sezone Mokslo Draugų pa
skaita. Prolegentu buvo Dr. A. 
J. Karalius, kuris aiškino kas 
yra mokslas.

Atidarant programą Jaunuo
lių Orkestro smuikininkų sky
rius su piano pritarimu gra
žiai sugriežė Schuberto “Mareli 
Militare” ir “Pelite Valce.” 
Malonu buvo klausyti tų jau
nų smuikininkų. Tėvo, p. J. 
(aušo, kuris vadovauja Jau
nuoliu Orkestrą, nebuvo. Bu- 
vo viskas pavesta ir vadovavo 
jo duktė, p-te’ Aldona Grušai-

l)t\ Karalius savo lemą pa
dalino i skyrius. Pirmiausia 
nurodė iš kur užgimė mokslas. 
Pasak jo, buvo laikai, kad 
žmogus nebuvo žmogus. Buvo 
lik žvėrys, paukščiai ir kiti 

jokio 
buvo 
Beli- 

deko-

gyvūnai, kurie neturėjo 
mokslo. Pradžia mokslo 
su religijos atsiradimu, 
gija buvusi tik mokslo

Atsirado įr 1‘ilozofai, 
• apie dievus, 
orą; kiek arno

tų gali atsistoti ant adatos 
smaigalo; kodėl žmogaus nosis

Viępą tų 
sėjai turės neužilgo pasakyti 
ir likimus Valanių bus išspręs
tas.

Kiekvienas
skaitomus nusidėjimu 
valstybes gyventojus i 
yra persekiojamai 
dėjimo laipsnis, 
nekaltumo ii ' 
aiškiai pravesta ir nustatyta. 
Valanianis ir jų draugams rei
kalaujama kartuvės. Ai’ jie už- 
ei pelne to? Atsakyti į tąi per- 
anksti.

Bazaras našlaičio naudai
Žiema jau atėjo, visa žeme 

apsidengė, puikiais baltais rū
bais, medžiai numetė savo ža
lius lapus ir persirengė baltu 
sniegu ir ilgais žibančiais le
dais. Oras jau atšalo, ir nebė
ra jau toks malonus, kaip kad 
buvo vasaros metu. Žmonės 
rengiasi šiltais rūbais, juk ir 
lietuvių priežodis sako, 
ma-močiutė aprengs visus, 
yra gryna liesa, 
vra labai 
me

Draugyste Pala imip los Lie
tuvos laikė mėnesinį' susirinki
mą sekmadieny, lapkričio it d., 
Malinauskio salėj, 1813 South 
Halsted gt. Pirm. Bacevičia 
pranešė, kad yra miręs drau
gas Bauža spalio 30 d. Nutar
ta paimti naują salę susirinki
mams. Mitingui besitęsiant, 
komitetas susirinkimams salę 
paėmė ir pranešė, kad salė pa
imta Rasliinskio name, 733 W. 
18 gt. Auditorijos ir Naujienų 
bendrovių raportai priimti. Nu
tarta 1925 metais Auditorijoj 
rengti balių apie spalio pabai
gą ar lapkričio pradžią, jei tik 
salę bus galima .gliti. Toliau

Užprašome visus musų drau
gus ir drauges atsilankyti į mu
sų retauraną, tikriname, kad vi
si busite užganėdinti. Paą mus 
vieta švariai užlaikoma, gražiai 
ištaisyta ir skanus valgiai. A 

NATIONAL RESTAURANT
1841 So. Halsted St.

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

Dr C Yucitis, D C,, Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki i; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija . Brunswick 4887 .

(Tašo ant 6-to pusi.)

“P

racija.
kurie diskusavo 
žemę, vandenį, i

lozofijos svajonės ir davusios 
mokslui pamatą. Buvo žmones, 
kurie stovėjo su religija, bet 
radosi Irlozofų, kurie pradėjo
tyrinėti dalykus ir atsimetė
nuo religijos. Aristotelis, senas 
graikas, buvo pirmasis moksli- 

kuris sukūrė mokslui
Jis pirmasai padarė

ir ištyrė paukščių iš- 
iš kiaušinių. Aristote

lis surado, kad šikšnosparnis, 
nors lekia, bet nėra paukštis; 
kad didžuvė, nors gyveną van- 
titjiyje, bet jiąra žuvis ir t. p.

Italas Gabiojo ištyrė, ka<J 
ne saule, bet žemė apie $aul£ 
tekia. Ndvvlon’as ištyrė, kad 
didieji kūnai pritraukia ma- 

Levazeier, franeuzas,

ninkas, 
pamatų, 
tyrimus 
si ritimą

prasižengimas žuosius.
prieš davęs pamalą chemijai. (Jam

ir lodei
Bet nusi-

dirbant laboratorijoj Franci- 
jos revoliucionieriai galvą nu
kirto). Helwold, vokietis sura- 

nerti do ,kad šiame pasaulyje nieko

Valaniai, vartojant Darrowo 
odžius, yra vaikai klajojanti virškinamas

nia pakeisti. Paraday, anglas, 
surado elektros batarejas, ku-» 
riomis Edisonas pasinaudojęs. 
Bernardas, kanadietis, 
kad maistas viduriuose 

Darvinas
yra su- 

ištyrė

Tai 
Mums betgi 

gerai, nes mes turi- 
už ką nusipirkti, bet tie

vargšai našlaičiai jie neturi 
už ką nusipirkti, nė kam apie 
juos pasirūpinti, kad jie butų 
šiltai apsirengę ir pavalgę, nes 
jie neturi nė tėvo, nė motinė
les. Jie prašo mus, kad mes 
būtume jų tėveliais ir motinė
lėmis. Mes turime apsiimti ir 
pagelbėti jiems, prisidėdami 
prie bazaro, aukodami rank
darbius ir namie gamintus val
gius arba pinigiškai kiek išga
lėdami ir kartu atsilankydami 
į, rengiamą Chicagos Koinite-

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.' 
Visi linksmi!

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

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas Įsakė jai tuojaus nueiti j aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
yisi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

Tel. Lafayctte 4223
Plumbinb, Ileating

Raiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogeriausiai

M, Yuška,
3228 W. 88-tfc SU Chicago, III.

Phone Boulevard 9641
A. K AIRIS

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

Namai 3356 Lowe Are.

Merginos—Jūsų Į 

Rūpesčiai Užsibaigei ! 
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo | 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų | 
atsikratyti, šiandien yra visiSkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau- j 
kua ir galvos odų švariojo ir svei- !
koje padėtyje. Į

Ruffles Į
ištepant galvų ku vakaras einant gulti j
per savaitę ar dešimti dienų, sunai-. 
kini pleiskanas ir paragins jūsų t
plaukų auginių. Po to naudokite •
Huffles tik retkarčiais sulig reikalo J
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu* I
tnų su pleiskanomis.
Bonka 65c. ap tiekose, arba už 75o. |
prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės. j

F. AD. RICHTER & CO. į
104-114 S®. 4ASt.» Protkl/a, N. T. J

- LITTLE - 
SPINOGI?APHS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Neuralgiški Galvos Skaudėjimai

i.' LINIMENl
V'I 1

f 1 4 11J 1fe.

Sloan’s suteikia greitą* tikrą palengvinimą
Jin stimuliuoja cirkuliaciją per 
visus skaudamus raumenis.

Labai greitai prašalina ne
smagumus. Greitai pamatysi
me, kad skausmas pranyko. Li- 
nimentas nenudažo odos. Pas 
visus aptiekorius — 35 centai.

Jas nemalonus tvaksėjimas j 
jūsų smilkinius -kuris padaro 
ncuralgiškus galvos skaudėji
mus, labai sunku prašalinti, bet 
su Sloan’s labai greitai tai pa
daroma.

Tik uždėkite ji švelniai. Jums 
nereikia rūpintis apie trinimą.

Sloaris Liniment Skausmą!

Viena moteris 
sakė Kitai moterei

Vieną kaiminka klausinėjo Mrs. Paulauskienės apie kurą ir 
kainas. Mrs. Paulauskienė atsakė: “Aš manau, kad jus per
daug perdeda! apie kainas kuro visokių įstaigų. Ką jus arba 
aš galime žinoti apie B. T. U.’s? Ar mes galime nuspręsti 
svorj, gerumą arba rnierą, kad pasikalbėjus su anglių pardavi
nėtoju? Poras savaičių atgal The Consumers Campany atvežė 
man 8 tonus anglių. Jc/ išrodo labai geras kuras ir jie atliko 
greitai ir gerą darbiu Aš daugiau apia tai nesirūpinu ir aš 
nesirūpinsiu visą žiemą Viena įstaiga siūlė man 25c. už toną 
pigiau; ar jus manote, kad aš už $2 rizikuosiu ii4 bijosiu dej jų 
gerumo, svųrio ir patarnavimo dėl visų žiemai anglių”.

Jus galit užsisakyti nuo l tono iki 1 lodo anba daugiau ir 
gauti gerą ir greitą patarnavimų, taip kaip jus imtumėt vi
są karų.

Iki 9 vai. vakarei jus galitet telefonuoi FRANKL1N 6400.

^ANGLYS
45 kuro jardai —» vienas 

arti jūsų 

(onsumers (ompany 
11b skyrių FRED W. UPHAM, Prezidentas*

Anglys—-Chicago Solvay Coką — Ledas — Namų Mąteriolas

*

Tai yra paprasti simptomai, dėl* 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite -su manim šiąn-1 
dien. — Pritaikau taipgi'. akinius 
prie likusių, čiėlų akinių , grikių.

k ' i Nedėlioj nUo 9,xiki 11.

jotin J. Smetona'/V

AKINIV EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, u-čias augštus

Ant I’latt’s Aptiekos A 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kūne ken
čia ilgesnj laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul ;
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi- 
ine ir surasime

atsilanko į musų 

tikrą priežastj jūsų 
ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
mo tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausj A- 
merikonišką ir Eu
ropini metodą.

Musii X - Ray 
aparatas yra vie
nas iš geriausių 
mieste, su jo pa- 
gcjba galime gerai 
jumis išegzami
nuoti, be jokio 

juuuft isvm gailiu moti, be jokio jums 
trubelio, nes nereikės juois hųsjvjlkti 
lubų. Musų prirengiamas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojama kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir uz,iai. ; imi 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra įčirš- 
kiamos tiesiai j krau.ję, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

Tuos naujus serumus turime visuo
met pas save, 606 ir 914, jos veikia 
be skausmo.’

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminacija ir mįeru 

spaudimo kraujo DYKAI. Maloniai 
pasimatome su kiekvienu, pacientu. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yra pavojingas.*

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesyekumų, žarnų, šopių, plau
čių ligų, apsvaigimo, puslėsį odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra musų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

Tukstuuėįus kenčjuųčių išgydeųie. 
Musų kainos yrą Ubai žemuU Ateiki
te ir persitikrinsite..

Tite Peuples Rcąlth biititute 
DR. GILL, Specialistas40 N. Wells kamp/^shingt™ $t.

Ofiso valandos: Pąnedėly, ketverge 
in pėtnyčioj nuo .9 ryto iki 6 ’vąkąre. 
Utarninke, ketverge ir subątoj nuo 9 
ryto Hcl 8 vakare. Nedėlioj ir švento
mis nuo 10 ryto iki? 1 vai. po pietų.

•<:

H

■m

Z 4.

|Kg>. j..

Tas kuris ąeturėjo jū
sų ligos yrą? pasiren
gęs duoti jums pata
rimu^ ■ 
Yra-labai daug klai

dingų’ į nurodymų ir 
klaitfišgų tarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, k£d. jtipk dąug 
nepasveįkšth.

Jei jus mergutę ‘ pasi
tarkite su ..Clurbpractic 
ir sužinokite apie jo 
gydynio budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. F1NSLOW, 
Chiropractor

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

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

Jus"^
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? ' Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga ? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus?^ Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalintą ir 
mažai sveriate? Ąr kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mjhvaukec A v.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hutteinian ir Glanlz Banko

Valandos 12 ryto, 2-5 i»<» 
pietų, 6-’J vakaie 

Nedėliuj nuo JO iki 12 d,tną 
Specialistui chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

NUPIRK
Typevvriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60

i

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpąvimas jūsų 

kūdikio naklhf galbūt yra pirmas žen
klas Hritpo. Jis ateina kaip, šūvis ir 
turi būt gydomus tuojau,? Pąsive^m- 
mįu yra? i Mąžu dozač- Dr.
Brike’č Glėšfyo., prąsalfiib kpipą į 
penRįbliką iųjinuti|— ^e vėmiiup- Rė- 
komenduojamos 7daktaru ir aptieku- 
rių. - .50c.• butelis' — veliąs• $50.00,' 2 
vai naktį.'; ' $

Tuomi padaryti dideli smagumą 
pats sau, savo gimintuis ir drau
gams au kuriais Busiraiinijl ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dsdikacniaiuris 
mašinėlė su lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angliškai va
lyti.

Gaunamoji

ųe vėniMpo. Ke

. t 
ZA.-

NAUJIENOS
1739 8. Halsted Str 

Chicago. III.

j
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Trečiadienis, Lapkr. 19, ’24

Lietuvių Rateliuose North Side
(Tąsa nuo 5-to pusi.) Bijūnėlis smarkiai rengiasi prie 

operetės “Birutė”.

J. Vaičkus kviečia dau
giau artistu iš Lietuvos

PRANEŠIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI MORTGECIAl “PASKOLOS

seka raportai nuo ligonių. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigė. įp
laukų buvo .^50.15, išlaidų $96, 
draugystės turto yra $8,058.28> 

l*riešin.ctinis draugystes su
sirinkimas įvyks naujoj vietoj, 

•gruodžio 14 d., 1 vai. po pietų, 
Raslrinskio namo salėj, 733 \V. 
18 gt. Kas bus priešmetinia- 
mc susirinkime svarstoma, pra
nešiu vėliau, todet draugai, 
tėmykite Naujienas.

Ig. Žilinskas, rašt.

LSS. VIII Rajono ir L.S.J. Lygos 
vakaro rengimo Komiteto susirinki
mas įvyks trečiadienį lapkr. 19, 8 vai. 
vak. Naujienų name

A. Kemėža.

PARSIDUODA restauracija, labaiPARDAVIMUI 3 automobiliai. Hud- PARSIDUODA restauracija, labai 
son, Wille ir Fordas/ visi uždaromi geroj vietqj ir už nužemintą kainą.

V’čl 1 Ifi A Orka Q 1 m m A OTlf T. Q -

ONA GURKEVIČIUTĖ
Mirė kovo 29 d. 1920 m., buvo 
laidota kovo 31 d. 1920, 11 metų 
8 mėn. amžiaus. Gimė liepos 6, 
1908, Canadoj. Jos kūnas bus 
keliamas j nuosavą lotą ant 
Tautiškų Kilpinių, subatoj, lap
kričio 22 dieną, 1924, 8 valandą 
po pietų kunigas Mikalauskas 
ir kunigas S. Linkus dalyvaus ir 
pasakys po prakalbą. Prašome 
gimimų, draugi) ir pažįstamų 
dalyvauti laidotuvėse Norin
tieji važiuoti prašome susirink
ti ) musų namus, 721 W. 18 St., 12 vai. dienos

Lieka nulindo
Tėvai, broliai ir seserys.

ANTANINA
MATULEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio t (J, 1924, 8 vai. l\irėjo 
amžiaus 50 metų. Paliko di
deliame nubudime 2 sūnūs ir 
3 dukteris Amerikoj. laetuvoj 
paliko 4 seseris ir 2 brolius. Pa
ėjo iš Lietuvos Naumiesčio ap., 
Sintautų valsčiaus, Kodžlų kili
mo. Amerikoj išgyveno 25 me
tus. Laidotuves įvyks 20 lap
kričio, iš namų 1410 N. Robey 
St. j šv. Mykolo Arkaniolo baž
nyčią, 8:30 vai. ryto, iš ten Į 
šv. Kazimiero Kapines. Kvie
čiam visus gimines Ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. Lai
dotuvėms rūpinasi Antanas 
Naujokaitis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tel. Bou- 
levard 4139.

lapkričio 
ryto M t. 
Melrose

Pasimirė Lapkričio 9 <1. 1923 ir 
už jo sielą subatoj, 
22 d., 1924, 8 vai. iš 
Carmel bažnyčioje,
Park, Ilk, bus laikomos mišios.

Prašome giminių, d raugti ir 
pažįstamų atsilankyti.

Milėjome tave^ gyvą, nubudę 
esame tau mirus

Antanina Auksulaitienč 
ir vaikai.

STEPONAS STUPORAS

Mirė lapkričio 16 d., 1924 
m. Šv. Bernardo ligoninėje, su
laukęs 47 metų Paliko dide
liame nuludime žmoną — Mari
joną ir keturis sūnūs, vyriausia 
12 metų ir jauniausis 4 metų, 
brolį Juozapą ir seserį Oną, 
Amerikoj, broli Augustiną ir 
seserį Agniešką, Lietuvoj.

Paėjo iš Rakščių kaimo, Kur
šėnų parapijos. Kūnas pašar
votas 3142 Auburn Avė., ant 
2rų lubų iš užpakalio.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Lapkričio 20 d., 8:30 vai. ryto, 
i Šv. Jurgio Bažnyčią, po gedu
lingų pamaldų bus palydėtas į 
šv. Kazimiero Kapienes .

Kviečiame visus pažįstamus ir 
draugus laidotuvėse dalyvauti.

Nuliūdę 
f

žmona — Marijona ir vai
kučiai, brolis — Juozapas 
ir šėmio — Ona.

r

d raugi jė- 
•rengiasi 
operetės

lė Bijūnėlis stropiai 
prie M. Petrausko 
“Birutė
nedelioj, lapkričio 23 d., Lietu
viu 'Liuosybės svetainėj, Cice
ro. Operete “Birute” yra gra
žiausia iš visti veikalų, kuriuos 
tik galima rast lietuvių litera
tūroj. Birutė tai gražus vardas 
dėl lietuvių ir gražiausios dai
nelės ir muzika. Operetė Biru
te atvaizdina musų bočius Bi-

.1. Vaičkaus teatras apkelia
vęs Amerikos lietuvių koloni
jas. medžiaginiai gerokai su

Pabaigtuvių repeticijos įvyks sere- 
doje, lapkričio 19 d., Liuosybės Sve- 

- - -- dainėje, 1822 Wabansia Ąve., 7:30 v.
kuri btts pcrstatvta: stiprėjo ir gerb. J. Vaičkus no-{v. Visi lošėjai malonėkite susirinkti 

rė<lami1S išlaikyti jį alatii>ka-'Į?iku’ ncs turimc 
moję aukštumoje, pasikviečia' ■ '
dar iš Lietuvos dramos teatrų Northside.**-- Bijūnėlio draug. ope- 
tris gabiausius savo mokinius. ifv° . virtadienį lapkr. 20 dieną, 8 vai. vak.
Jau daromi žygiai, kad jie Liuosybės svetainėje 14 St. ir 49 ęt„

I— — *-y — —♦
Visi Bijūnėlio nariai malonėsite* su

sirinkti į vir# nurodytą vietą.
\ — Komitetas.

kitus; ji vaizduoja šieno pio- 
! vėjus ir griebėjas. Todelgi Bi
jūnėlis išsijuosęs darbuojasi, 
kad operetė. Birutė butų su
lošta kuogeriausia, tik apgailes
tauja, kad negali užkviesti ant 
tos iškilmės kompozitoriaus VI/ 
Petrausko. Režisierė Dundu
lienė lavina Bijūnėlį dieną ir 
naktį. P. Sarpalius sako, kad 
nesąs girdėjęs, kad Į:as galėtų 
taip dainuoti, kaip dabar- Bi
jūnėlis. Taigi, kaip matote, vi
si rengiasi prie Birutės ir tiki
si. kad publika bus pilnai už
ganėdinta. Kaip girdėjau, lai 
visi northsddiečiai rengiasi pa
sitikti Birutę, taipgi aš nuo 

į savęs patariu zvisicms, kaip 
jauniems, taip ir seniems, atsi
lankyti ant Birutės; kurie at
silankys nesigailės. Aš tikiuos, 
kad pasimatysime tame vaka
re ir visi pasakysite, kad aš 
nemelagis. —Northsidietis.

Dr-stės Rūtos No. 1 
Vakaras

Nekaltasis Avinėlis.”

šeštadieny, lapkričio 15 <1., 
Meldažio svet., Įvyko Draugys
tes Rūtos No. 1 vakaras. Pa
girtinas dalvkas, kad reng ė ja i 
pradėjo programą garsintu lai-

Ji buvo naturalė ir gra- 
Vana-

I. Juškėnas, buvo ge-

(sedan) atrodo ir važiuoja kaip nau
ji. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant seno ani kokio automobilio. At
sišauk it nuo 7 iki 11 ryto ir nuo 3 iki 
7 vakaro.

900 W. 31 St.

Parduosime arba mainysime ant na
mo arba) loto. »

Kreipkitės
1913 W. Lako St.
Melrose Tark, III.

Ant ■ 
ir per: 
mas.

ANTRI MARGIČIAI
įrengti) praperčių daromi 
kaini, greitas patarnavi-

Pigios kainos.
Room 1515.

11 So. La Šalie St.

greičiau atvyktų į Čikagą. Dą-1 p!!;
bar mums aišku, kad einama 
prie sukūrimo rimto teatro ir 
lodei mes J. \raičkaus< darbus 
dar labiau branginant li
nam.

AR JIEŠKAI' DARBO? Buk ant 
savęs bosas nuo $10 iki $20 į dieną 
gryno pelno, Taxi Cab vertės $1,000 
už bile pasiūlymą; turi būt parduo
tas šią savatę .mainysiu ant lo^o. 
Matyk vakarais ar nedelioms..

2923 Ęmerald Avė.
1 lubos, iš užpakalio

BAKANDAI

BUČERNĘ parduosiu arba' mainy
siu į dviejų flatų budinką; galiu da- 
dėti pinigų. Biznis išdirptas ir pel
ningas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Savininką galite matyt kas
dieną.

1000 N. Ridgeway Are.

*T

i vert i- i.

Jaunoji Birutė

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredoj, lapkričio 19 d., 7 v. v. Mark 
White Sq. svet. (Llbrary Room). Jau
nuoliai atvykit ir tie, kurie ir ne gro
ji jat nes bus mokinama dainuot, yra 
supirktos gaidęs. i

— Rašt. Eugenija Grušaite.
■ ..III*.......................   .„...„.Į N. ..............

ASMENŲ MOJIMAI
1 Jau tik šešios dienos beliko iki 
koncerto, o dabar dar tu
rime daug. Bet Jaunieji Ri- 
rutiečiai rengiasi — ir rengiasi 
nežiūrint jokių klinčių; jiems 
nėra nieko negalimo, šį vakarą 
įvyksta pdieš koncentinis susi
rinkimas, kuriame bus renkami 
darbininkai ateinančiam vaka
rui. Geistina, kad susirinktų 
tėvų kuodaugiausia. šiame su
sirinkime pažadėjo būti visif žy
mesniam veikėjai ir prieteliai 
Jaunosios Birutės. J.' Bložis, J. 
Bruknis ir J. Uktveris ketino at
sinešti visą maišą juokų, taip 
kad po susirinkimo turėsime 
smagų laiką, šį vakarą repeti
cijos prasidės lygiai 7 vai. va
kare, Malk White Sųuare sve
tainėj. Norintiems prisirašyti 
dabar geriausia proga, taigi jau
nuoliai pas i s k u bi n k "te.

—Jaunasis Birutietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
.Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis; vie
na — pranešimai laipinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų. J 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais j 
reikalais: kviečiant ’ susirinkimus, Į 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas 
sinius susirinkimus ir apvail 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditų reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidų turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

JIEŠKAU Stanislovo, Kazimiero 
arba Franciškaus Markevičio, arba 
kas žinotų jų adresą, .malolniai yra 
prašomi duoti žinią dėl

STANISLOVAS BANIULEVIčE, 
U) Laughton Ava., West Toronto 

Ont., Canada.

PA.JIEŠKAU Chfts. T.ueo^ 15 New 
Kensington, Pa. Paskutini sykį ina- 
tėvos štore W‘. L. Douglas Shoe Co., 
W. Va. manau kad lankos Gary ,Ind. 
arba Chicągos apielinkėj. Rąžys
ianti jį prašom pranešti arba paties 
prašau atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą

C. J. PETERSON, 
2060 N. Clark St., Chicago III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOpDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 meti) senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards^282
BRIDGEPORT PAINTING 

’ & HDJVi CO.
Malevojam ir pępfcruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kąųibąrių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $05. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apiolinkčj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

is ma- RENDON 4 kamb. flatas, ga- 
kščioji- i rn šildomas, vanos, randasi gra-

Atidarant programą pirminin
kas p. TI. Doveika atsiprašė pu
blikos, kad jie susivėlino ant 
penkių minučių. Jis pažymėjo, 
kad jų vaidylos y.ia paprasti dar
bininkai, tad iš jų perdaug tikė
tis negalima.

Nekaltasis Avinėlis, 4 veiks
mų komedija, yra gražus juokų 
vaizdelis. Daubą vadino A. Su- 
baitis. Jis tiko tai rolei, tik bu
tų galėjęs būti senesnis. Mary
tė, jo duktė, buvo p. S. Adomai
tytė,
žiai vaizdavo dukterį, 
ginskas 
ras mergišius, kuris prijuokino 
publiką. Vanaginskienė — J. 
Pukinskaitė, kalboje labai tiko, 
tik buvo per truntpas sijonas; iš
rodė lyg “sweat sixteen” su ži
lais plaukais. Albinas, jos sū
nūs — P. Yurbutis atsakančiai 
tiko ir vaidino savo rolę. Ju
lytė — A. Doveikaitė, buvo toji, 
kuria publika džiaugėsi. Ji vai
dino puikiai ir jausmingai kalbė
jo. Ji moka barti, pikti ir gra
žiai mylėti. Piplinskis-—K. Do
veika pilnai atsakė savo rolei. 
Jis buvo linksmas, liuosas ,kar 
kokis artistas ir meilus; jo ypa
tybė tai tik ir vaizduoti tokias 
roles. Jurgis — F. Žukauskas,, 
buvo tikru Jurgių tarnu. Tar
naitė — Z. IPukinskaitė, buvo 
vietoje ir atatiko tarnaitės Jū
rei. Visi vaidylos mokėjo savo 
roles. Jų mokytojom, režisie
rium buvo Doveika.

Tarpe aktų buvo ir deklemaci- 
jų. Deklemavo mergajtės ir 
berniukai. Jie gražiai, jausmin
gai, garsiai ir aiškiai padeklema- 
vo net ir juokingų eilių. Dekle
mavo apie senbernius, Bišofą ir 
kitus galus. Nors jos juokingos, 
bet prie rimto programo netiko. 
Jos geriau tiktų, kokiam “Džim- 
Džim” vodeviliui, o ne deklema- 
ęijai, kuri teikia jausmam ne 
ramumą, bet juokina ir žmogų rodyki laiku? 
perneša į skirtingą ūpą.

žmonių buvo daug ir jie gra
žiai užsilaikė programo laike, lapkričio 20, 8 vai. vakare,. Naujienų 
-pasibaigus programui buvn šo- name.
kiai. ■ .

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie
ko tą dienią nerengti. Rengėjai.

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto subatoj, lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 3112 S. Halsted St. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga, 50c. ypatai. 
Pelnas bus skiriamas užbaigimui 
budavoti Chicagps Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

Northside. — Del parankumo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusiu po 
visą apielinkę, vaiki) draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių Į sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pat A daktaras Antanas M on tvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieku kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikllškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu-

A - - —Komitetas.

Socialistų Apšvietus Kliubo organi
zatorių susirinkimas įvyks Ketverge,

. Visi organizatoriai ir moky- 
P j kos valdyba malonės atsilankyti.

Organizavimo Komitetas.

žioj vietoj, ant Midway. 
šaukite ant 1 lubų.

GRIGALIŪNAS, 
1201 E. 60th St.

Atsi-

ANT RENDOS flatas, geras 
dėl daktaro ir dėl pagyvenimo, 
6 kambarių, frontas. 4501 So. 
Fairfield Avė. Savininkas ran
dasi 4510 S. Paulina St. Tel. 
Boulevard 7098. 1

SIŪLYMAI KAMBARIO
RUIMAS ant rendos dėl vie

nos merginos arba dviejų pi
giai. Atsišaukit 1430 South 
Halsted St. J. Yuška, III fl. 
rear.

REIKIADARBININKy
MOTERŲ

REIKIA merginų dešrų pri- 
kimšėjų ir varstytoji;. Gera 
alga.
ILLINOIS MEAT COMPANY, 

3939 Wallace St.

REIKIA DARBININKU
VYRt1

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti prie bučemės% paprastas dar
bas, kaip džiahitorius. Valais, guolis 
ir atlyginimas pagal sutarti

Atsišaukite
1907- So. Halsted St.

PARDAVIMUI lengvas ar- 
žuolinis valgomojo kambario se
tas, apskritas stalas 8 pėdų1 pa- 
dinantis ir 6 stiprus krėslai, $40.

Mahogany parloro setas, 3 
šmotų, upholstered, ne prikimš
tas ........ ,..............................

Mahogany supamoji kėdė, 
džio sėdypė, ........................

Riešuto medžio muzikos 
binetas, ................................

Aržuolo serving staliukas, $5 
RAZALL,

5050 Congress Str. 
CHICAGO.

Phone — Mansfield 6518

PARDUODAM bučemę ir groser- 
nę. Norintis gauti gerą vietą biz
niui atsišaukite greitai, nupirksi! 
už prieinamą kainą su visais ge
rais įrengimai.; dėl biznio. Penki 
kambariai gyvenimui; renda nebran
gi.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasiyė- 
linimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

MOKYKLOS
Kreipkitės

4602 So. Rockvvell St. 
Tel, Lafayette 8189

$40 
me- 
filO 
ka- 

. $5

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen krautuvė; biznis gerai išdirb
tas per daug metų; gyvenimui kam
bariai yra prie krautuvės; priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
1737 W. 47 St.

S-*

NAMAI-ZEME

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAK1NS 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFII Z, Managvr

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

Bučernės ir grosemės fix- 
turiai už pusė kainos.

Skėlos, cash registeris, ice bak- 
sis, kantariai, visi aržuolo me
džio. Galit pirkt su staku ar tik 
vienus fixturuą, turi būti 
duoti greitai. Matykit

J. NAMON, 
VV. Marąuette Rd2418

VVestern Av. Tel. Prospect

par-

arti
8678

Vėl kita bučernė su groseriu 
pusdykiai parsiduoda 

arba išsimaino
ANT LOTO ARBA AUTOMOBILIO

Geriausi vieta South sidėj, biz
nis daromas cash, knygučių nėra; 
renda pigi, puikus kambariai pra
gyvenimui, garu šildoma, geri ne
turtai, stakas visas naujas. Del di
delės priežasties turi būti parduo
ta arba išmainyta į‘ 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, matykite J. Na
mon, 21*18 VV. Marąuette Rd., arti 
VVęstern Avė. Phone Prospect 8678

EXTRA BARGENAS, pardavimui 
bučcmė ir grosemė, geroj vietoj tar
no visokiu tautu apgyventa, biznis 

Galit
pe visokių tautų apgyventa, 
geras, 4 ruimai gyvenimui, 
pirkti ir pusę.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

Pirk Dabar
Jeigu nori bučernės ir grosernės 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu j mainus lotą arba automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI restauracija, ge
roj vietoj, pačiam biznio centre, 
biznis gerai eina ir išdirbtas senai, 
priverstas esu parduoti. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

Naujienos, 1739 S, Halsted St.
Box 405

v
PARDAVIMUI Millinery ir 

Lingerie krautuve. Labai geras 
pirkinys, smarkiai augančioj ko
lonijoj South Side. Daroma la
bai geras biznis, bet priversta e- 
su parduot’ 2519 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 5071

BARGENAS. Parsiduoda visokių 
smulkmenų krautuvė, reikalingam 
.žmogui labai gera vieta, renda pigi ir 
"parduosiu nebrangiai arba mainysiu 
ant automobiliaus. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos. Atsišau
kite tuojaus.

5241 So Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui anl 
senesnio namo ar loto naujas 4 
flatų namas po 5 kambarius visi,1 
4 karų garažas, įtaisytas bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta,į 
66 ir Rockwell St,

NAMAI mūriniai, 2 Hutų po 4 
ir 4 kambarius, maudynės 
parankumai; vieta 69 ir 
wood Avė.

ir visi 
Maple-

2 PAGYVENIMU namas, 6 ir 6 
kambarių, tik vienų metų senumo; 
įtaisytas pagal vėliausios mados; 
vieta Brighton parke.

2 PAGYVENIMU, 6 ir kambarių 
namas, tik užbaigtas būdavot, 66 ir 
Talman Avė.

3 FLATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, aukš
ta pastogė, garažus dėl 1 mašinos. 
Namas beveik naujas. 
Brighton parke; parduosiu

Randasi 
pigiai.

Taipgi turiu ir daugiau 
Mes mainom ant mažesnių 
ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7671

narnų.
namų

PARDAVIMUI PER 
SAVININKĄ

žemes, 
žemės 
žemė

Keletas mažų šmotelių
South West Side. Didumas
nuo tū akro iki 5 akrų. Ta 
parduodama dabar daug pigiau, negu 
ištikrųjų ji kainuoja- šandien. Už
mokestį aš paimsiu bile vieną seka
mų dalyku, kuriuos galėsiu tuojau 
vartoti: Fitrmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summerx resort, 
gerą vartotą automobilių arba staką 
ir bonus. Aš suteiksiu geriausi liu- 
dymą ir garantiją, title per Chicago 
Title & Trust Company. Naujienos, 
•1739 So. Halsted St., Box 407

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.
L i ■ n i' ................................... ..

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir ’ 
Moterų biznis, 
dienomis ir vakarais, 
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

ir ‘ pastovio garbiniavimo. 
ilnas kursas $60, 

Jšmokėji-

' Į šešias savaites
Išmoksite dresių 
mo; pritaikymo: 
užbaigimo, taipg 
mo ir k vi et k ų.

designing, kirpi- 
draping; gražaus 
skrybėlių dirhi-

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

J 59 N. State St., Room 1622

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglį) 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 $t., Chicago, III. 
Corner 31st and So. Halsted Streets

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų1 gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje kleso^e 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)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

-------- _ __ , Dienomis ir vakarais klesos . 
namas per vidurį f jeinamas.j FEDERAL AUTO ENGINEERING

IOII7 W MadiNon Si

------------- 7--------------------------------
DIDELIS mūrinis, 2 fintų namas 

prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
\voo Avė., Šildomas, tile, va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 VV. 67 
St. Tel. Prospect 1364

LABAI geroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
Storas, 1 . . .
Presinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už j 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted z 
St., Box 402. 1

T

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

HOFFMAN
PARDUODA SAVININKAS

2 flatų murini namą, karštu vande- 
nin šildomas, 6-0 kambarių, aržuolo 

, w trimingai, 2 karų mūrinis garadžius,
Č1US, kaip naujas, ę>25. Baitas, kaina $16,500, įmokėti $5,000, kitus iš- 
su sieteliais vaikų namukas, $10. 
Arbatai vežimukas, $5.

Tel. Republic 6542

PARDAVIMUI gasinis

6017 So. Mozart St 1 fl. 
Tel. Prospect 7120

................ ..........  JŪSŲ PROGA
n . ityt L__ - ju. 2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba-PARDAVIMUI groseme ir(rių, modemiškas, 3 karų mūrinis ga- 

delikatesen su 4 gyvenimui kam- raižius, įplaukų $110 įimėnesį, be ju- 
. . . . . j .1_ 'sų pačių flato, kaina nebrangi, pini-bariais, pigi renda, ilgas lysas, p,ajs reį^ja $4,500, kitus po $75 į m<*-

PARDAVIMUI grosemė ir

randasi geroje vietoje.
544 W. B7th St.

nesi. Savininkas
6152 So. Mozart St. 1 apt. 

Phone Prospect 5591

PARDAVIMUI barbernė, biz PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis išdirbtas per ilgą laiką. Par- nis namas, aržuolo trimingai,RETKAL1NGAS patiręs savo 

darbe bučeris, pastovus, nege- davimo prięžastis, išvažiuoju į Ice bakais, gasinis pečiuj tile 
riantis.

836 West 20th Str.
Chicago, III.

kitą miestą. Nepraleiskite tos vana ir ves£ibule, viskas išren- 
progo&. Sykiu parduosiu !r na- duota, kaina $22,000> įmokėti 
mą. 2620 W. 47 St. ($7,000. 5751 S. Califbmia Avė. )

Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

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

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

i


