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Britai laukia Egip 
to atsakymo

A. D. F. prieš pripažinimą 
sovietų Rusų

12,000 angliakasių metė darbą
Egipto parlamentas pa 

leistas mėnesiui
Iš Amerikos Darbo Fe 

iteracijos konvencijos
naujamBritai duoda laiko

Egipto kabinetui išnaujo ap
svarstyti Anglijos reikalavi- 
rn us

Nutarė laikytis “nepartines” po
litikos; atmetė rezoliucijas dėl 
sovietu Rusijos pripažinimo

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 25.
Po sensacingų vakarykščių 

■politinių Įvykių, kilusių dėl 
Britų pradėtų aštrių ' žygių 
prieš Egiptą dėl nužudymo sar
davo gen. maj. Stack’o, šiandie 
atmosfera Kaire lyg kiek prasi-

EI. PASO, Texas, lapkr. 25.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija vakarykščiame posė
dy nutarė politikos dalykais lai
kytis ir toliau nepartinio nusis
tatymo.

Buvo Įneštos dvi rezoliucijos, 
reikalaujančios, kad Amerikos 
Darbo Federacija remtų naują, 
trečią politinę partiją, buvo

Britų kariuomenė mestos.
bet j Rezoliucijų komisija savo 

-įąr_ ferate Federacijos politinio

it-

Rytmečiu 
vėl parodavo gatvėmis, 
šiaip viskas a Ir \lė rami 
luni nieko nepaprasta neimtu 
atsilakę. Mokslo įstaigų studen
tai. kurie protestuodami prieš 
Anglų reikalavimhs buvo su
streikavę, sugrįžo į mokyklas-, 
nors dirbli vis dar atsisako.

re- 
n ti

(Jai paleis parlamentą
Sužinota, kad jei naujasis 

premjeras Zivar •urnai negau
siąs pasitikėjimo valdžia, jis 
žadąs prašyti karaliaus Fuado, 
kad parlamento posėdžiai bu
tų laikinai sustabdyti, arba da
gi kad parlamentas butų visai 
paleistas. Taip esąs nutaręs 
kabinetas., idant tuo tarpu vai-

Ka-

ti iš kritingos padėties.
Naujosios ministerijos sudė

tis labai nepapsta. Jon įei
na atstovai musulmonų, krikš
čionių ir žydų.

EGIPTO PARLAMENTAS
PALEISTA ATOSTOGŲ

KAIRAS, lapkr.
raliaus Fuado tarimu Egipto 
parlamentas paleidžiama atos
togų iki gruodžio 25 dienos.

BRITAI DUODĄ LAIKO
LONDONAS, lapkr. 25. — 

Britų valdžia susilaikysianti 
nuo tolimesnių žingsnių Egip
te, kad davus naujam kabine
tui laiko išnaujo apsvarstyti 
Anglijos reikalavimus.

Ofieialėse sferose gauta pa
reiškimas, kad jei Zivar 
šos kabinetas sutiksiąs su
kalavimais, tai sirdaro Stack’o 
nužudymo incidentą Britų val
džia laikysianti pabaigtą.

Britų patarėjas Konstantino
poly, Nevilto Meyrick llcųder- 
son, tapo paskirtas laikinu 
įgaliotuoju ministeriu Kaire. 
I'asai paskyrimas padaryta 
veikiausia tikslu sustiprinti p. 
Allenby, Britų aukštąjį komi
sarą Egipte.

rei-

“Musų nepartinis politinis nu
sistatymas nereiškia, kad mes 
ignoruosime esamas politines 
partijas. Ne. Tai tik reiškia, 
kad mes naudosime visas parti
jas, bet nesiduosime nė vienai 
jų mus naudoti.”., s

Konvencija patvirtino nusista
tymą priešintis valdžios lindimui 
į industrijos reikalus.

Įneštos rezoliucijos, reikalau
jančios, kad Jungtinės Valstijos 
pripažjntų sovietų Rusiją ir pra
dėtų su ja prekybos derybas, 
buvo atmestos.

Konvencija nutarė, kad Ame
rikos Darbo Federacija ir toliau 
vestų kovą su teismų “indžionk- 
šenias” streiku metu, ir veika- 
lautu teismu reformų.

Ji pritarė steigimui darbinin
kų bankų, įspėdama tik saugotis 
išnaudotojų.

Be to konvencija patvirtino 
vykdomosios tarybos pasiūly
mus, kad Jugtinės Valstijos su
teiktų nepriklausomybę Filipi
nams; kad butų užmegsti arti
mesni santykiai tarp darbininkų 
ir farmerių; priešintis konskrip- 
eijai. išskiriant jei kraštas butų 
svetimų valstybių užpultas.
Gompersas vėl išrinktas Federa

cijos prezidentu
Samuel Gompers, kurs vado

vauja Amerikos Darbo Federaci
jai nuo pat jos įkūrimo 1881 me
tais, tapo vėl vienbalsiai išrink
tas jos prezidentu ateinantiems 
metams. Kito kandidato nei no
minuota nebuvo.

Vienbalsiai išrinkti vėl ir visi 
kiti senieji viršininkai: astuoni 
vice-prezidentai, sekretorius ir 
kasininkas.

Ateinančiais 1925 metais kon
vencija nutarta laikyti Atlantic 
City’j, N. .1.

12,000 Penna angliaka- 
siy sustreikavo

Pastaba
Rytoj — Tsanksgiving.
šventė.
“Naujienos” neišeis.
Ofisas taipjau bus visą 
dieną uždarytas. •

>---  —.X , ........ .. .... .

SCRANTON, Pa., lapkr. 25.— 
Del to, kad Pėnnsylvania Coal 
kompanija iki šiol nekreipė do
mės į darbininką skundus ir rei
kalavimus, visą jos kasyklą dar
bininkai Undervvood, Olyphanto 
ir Pittstono distriktuose Šiandie 
mete darbą. Streikuoja viso 12,- 

j000 angliakasiu.
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Prancūzai pritaria tautu 
Sąjungos protokolui

Valdžia n u (arė prašyti 
mcnta, kad Ženevos

parla- 
s u tart)

PARYŽIUS, lapkr. 25.
Britų užsienio reikalų ministe- 
i ir Austen Chamiberlain, va
žiuodamas Romon dalyvauti 
tautų sąjungos tarybos susirin
kime, gruodžio 5—6 sustosiąs 
Paryžiuj pasikalbėti su prem
jeru II. rriolu dėl arbitraci jos, 
apaugos ir nusiginklavimo pro-

Franci j<H valdžia nutarė 
i Limentą ratifikuoti 
nežiūrint, kad Fra n-.

pašiu
siame 
susi

nėki tu diskusuoĮamas., 
'' i prekybos

YPATINGAS ORO PAŠTO SIUNTINYS

tymu, kad protokolas 
tautų sąjungos tarybos 
linkime i’

Iri aneuzų-Vok iečių į 
derybos, kurios praeitą piima-l 
dieni vėl prasidėjo, einą sek- galima he tik laišku; ii
iningai. Manoma, kad derybos Ul 
nusitęs dar apie penketą savai-’. 
Čių.

Brazilijos maištininkai 
sumušti

Muš v žuvo 51 maištininku ir 12 
tedera lės kariuomenės žmo
nių; daug sužeistu

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapk)'. 25. — Žiniomis iš Brazili
jos federalės jėgos sumušusius 
ties Vavera, Rio Grandės pieti
nėj daly, maištininkų skyrių. 
Susirėmime maištininku žuvę A *
penkiasdešimt vienas, ir daug

nuomonės nuostoliu buvę dvyli
ką užmuštu ir keliosdešimt su
žeistu:

Tuan Gi-Džiu yra taipjau 
Kiny premjeras

paskelbta paskyri-

P rem j e ro pa re i ga s 
‘vykdomosios galios 
’ Tuan Či-Džui

keli Tuano

Naujame kabinete nėra nė vie
no gen. Fengo šalininko. 
PEKINAS. Kinai, lapkr. 25.

— Šiandie
mas naujo centralinės valdžios 
kabineto.
eis pats
viršininkas1

Kabinetan įeina 
rėmėjai, tuo 'tarpu kai genero
lo Feng Ju-Hsiango, kuriam 
pagrobus Pekiną įvyko didelės 
atmainos valdžioj, — jo šali
ninkų kabinete nėra nė vieno.

AUTOMOBILIO PRISPAUS
TAS, SAVO KANČIOMS PA

BAIGTI, NUSIŠOVĖ.

HAMILTON, Ohio, lapkr. 25. 
— Sniego audrai siaučiant, Se- 
ven Mile vieškeliu važiavo auto
mobiliu keturi jauni vaikinai. 
Ties vieškelio užsisukimu jų au
tomobilis paslydo ir apsiverto. 
Du važiavusiųjų buvo nublokšti 
šalin, o du mašinos prispausti. 
Vienas pastarųjų, Lotus Simp- 
son, 22 metų, buvo vietoj užmuš
tas, o antrasis, Vassie Coms, ir
gi 22 metų, sunkiai sužeistas ir 
negalėdamas iš po mašinos pasi- 
liuosuoti, išsitraukė iš kišenės 

ir nusišovė.

Suėmė sargą ir sudegino 
dirbtuvę

TOMAHAWK, Wis„ 
24. — Trys maskuoti

lapkr. 
vyrai 

praeitą naktį suėmė Raymon- 
do Lumber kompanijos įstai
gos sergą ir padegė dirbtuve ir 
pasiėmę su savim sargą ir jo 
sūnų nuvažiavo. Pavažiavę ke
liolika mylių sargą paleidn. 
Dirbtuvė sudegė.

IMPERFECT IN ORIGINAL

daiktus siųsti, bet ir gy- 
sutvė rimus, dagi patį save, šitai vienas San Francisco 
lis, Chester Weaver, padavė aplikaciją, kad jis noris 

būt .oro paštu pasiųstas j New Yorką, reguliaru kaina 24 cen
tai uncijai. Oro paštas jo aplik iciją priėmė, ir ve jis stovi 
pašto maiše ir apsilipinęs oro pašto ženklais vertės viso la
bo $718.08. šalia jo stovi pašt i viršininkas. 

' i

Dirižablis Z R-3 pakriks 
tyla “Los Angeles“

Japonija uždraudė valdi 
filmus mokyklose

.«ą$^..437 No. 284

Kaip kartais atsitinka
Del pamesto netyčia laiško mi

sis gali netekti $100 mėnesini 
a H m onės.

DARRISBURGE, Pa., viena 
misis Hay skunde savo vyrą, 
reikalaudama išsiskyrimo. Kad 
gerų priežasčių išsiskirti ir ne
turėjo, bet turėjo gerą advo
katą, kurs jai išprovojo divor- 
są ir 100 doelrių mėnesiui ali- 
mončs.

Gavus tokį nuosprendį, mi- 
siukč linksma apleido teismo 
kambarį.'

'I'uo tarpu likęs dar teisme 
vyras, mislcr Hay, kalbėdamas 
su savo advokatu, po kode, 
’ ur jo žmona sėdėjo. rado 
laišką. Jis paėmė laišką, per
skaitė, pakraipė galvą, ir pada
vė ‘kaityl savo advokatui. Laiš
kas buvo siųstas iš Philadclphi- 
jos ir pasirašytas: Bab. Laiš
ko be kita ko rašo:

“...O tą alimonę, kur tavo 
advokatas žadėjo tau išprovo- 
li iš tavo vyro, mudu mokėsi
mo kuogeriausiaį suvartoti.”

ll'.iy’o advokatas tuojau tą 
laišką perskaitė teismui. Rezul
tatas buvo toks, kad teisėjas 
suspendavo mokėjimą kas mė- 
nesis 100 dolerių alimonės, o 
misis Hay kviečiama atgal teis
man pasispavėdoti.

\VASHINGTON, D. C., lapkr. 
25. — Vokiečių pastatytas Jung
tinėms Valstijoms milžiniškas 
dirižablis ZR-3 šiandie tapo pa
krikštytas vardu “Los Angeles.” 
Krikšto ceremonijose Preziden
to Žmona poni Coolidge’ienė, pa
leido aukštyn baltų karvėlių, 
tuo tai pu kai laivyno batareja 
davė dvidešimt vieną salva iš ne
motu

Švietimo ministerio nuomone to
ki vaidinsimai žalingai atsilie
piu žmonių dorai

KARO LAIVAS WASHINGTON 
PASKANDINTA

DU AVIATORIAI SUDEGĖ

JUNCTION CITY, Kas., lapk. 
25. — Aeroplanui nukritus ir 
ekspliodavus, gyvi liepsnoj sude
gė aviatoriai kapitonas Bedinger 
ir seržantas Astol.

Chicago ir apielinkė. — šiai 
dienai oro pranašas nusako: Ap
siniaukę; gal bus kiek sniego; 
nedidelė temperatūros atmaina, 
stiprokas, didžiumoj pietvakaris 
vėjus.

Vakar temperatūra siekė vi
dutiniai 33F.

Šiandie saulė teka 6:51, leid
žiasi 4:23 vai.

KURSAS
Vaųar,' lapkr. 25 d., užienio pi

nigų jie mažiaus kaip už $25,000 do
lerių pankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.64
Belgijos, 100 frankų ............. $4.86
Danijos, 100 kronų .............. $17.64
Italijos, 100 lirų ................... $4.84
Frąncijos, 100 frankų ............ $5.26
Lenkijos, 100 zlotų ................ $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........ $14.85
Olandijos, 100 markių ........ $40.25
Suomijos, 100 markių ............ $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.87
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.31

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 ------
100
200
300
400
500
600
700
800
900 ... .

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto IŠalkln už kožna siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
centų daugiau.

ntų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

. .$5.50

. 10.50

. 20.75

. 31.00

. 41.25

. 51.50

. 01.75

. 72.00

. 82.25

. 92.50
102.75

TOKIO, Japonija, lapkr. 25.— 
švietime ministeris uždraudė vi
sų vidurinių mokyklų, kolegijų 
ir universitetų studentams reng
ti vaidinimus, kadangi, ministe
rio nuomone, toki vaidinimai 
kurstą jaunime palaidą besimei- 
lavimą ir žalingai atsiliepią vi
suomenės dorai.

Kalbų mokykloms užprotesta- 
vus r nurodžius, kad vaidinimai 
esą geriausia priemonė svetimų 
kalbų lavintis; ministeris savo 
sprendimą pakeitė taip, kad ber
niukų mokykloms leido ruošti 
vaidinimus, jei vaidinime nėra 
moteriškų rolių, ir vaidinimus 
mergaičių mokyklose, jei juose 
nėra vyriškų rolių.

NORFOLK, Va., lapkr. 25. — 
Nebaigtas statyti karo laivas 
Washington, kurs per koletą pa
starųjų dienų buvo vartojamas 
kaip tikslas iš oro bombarduoti, 
šiandie sunkiai pažeistas pa
skendo.

< __ ___________

L V. BIUDŽETAS ATEINAN
TIEMS METAMS $1,800,000,000

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
25. — Biudžeto direktoriaus 
Lordo pranešimu, valstybės biu
džetas ateinantiems fiskaliams 
metams jau esąs maž daug nu
statytas ir sieksiąs nedaugiau 
kaip 1,800,000,000^ dolerių.

GELEŽINKELIEČIAI BAL
SUOJA STREIKĄ

OAKLAND, Cal., lapkr. 25.— 
Southern Pacific geležinkelių 
kompanijai atsisakius tartis su 
geležinkeliečių brolija dėl padi
dinimo algos 8 nuoš., geležinke
liečių valdyba paleido unijos na: 
riams balsuoti streiko klausimą. 
Balsavimo pasekmes bus žino
mos per dvejetą dienų, ir vei
kiausia bus nubalsuota streikuo
ti. Streikas paliestų apie 6,500 
geležinkeliečių, dirbančių Paci- 
1‘ico srities linijose.

BEDARBIAMS ANGLIAKA
SIAMS DUOS DARBO PRIE 

KELIŲ STATYMO

VICTOR1A, B. C., lapkr. 25. 
— Viešųjų darbų ministeris Su- 
therland paskelbė, kad 750 ang- j 
liakasių, kurie neteko dhrbo už
sidarius Fierne digtrikto anglių 
kasyklomis, bus parūpinta darbo 
prie ruošiamų tuojaus pradėti 
statyti Britų Kolumbijoj vieš- 1 
keliu. j

ŽYDAS PAAUKOJO $25,000 
EPISKOPALŲ KATEDRAI 

PASTATYTI

NEW YORKAS, lapkr. 25.
Žydas Mortimer L. Sehiff paau
kojo 25,000 dolerių fondui pa
statyti protestantų episkopalų 
šv. Jono katedrai New Yorke. I
i

Kaip Lietuvos biznieriai 
operuoja Čekiais

Kauno “Lietuva” rašo:
Patyrėme, kad Lietuvos Ran

kas yra gavęs iš savo kores
pondento “Deutsche Bank” to
kio turinio laišką:

“Musų interesantai dažnai 
Įteikia mums Klaipėdos firmų 
vietos* bankams išrašytus če
kius, kuriems uždėta ne los 

‘dienos data, kuria čekis išduo
tas, bet pažymima data kelias 
dienas pirmyn.

“jVokietijos pirkliai, priim- 
’ darni tokius čekius, dažnai vra I *
suklaidinami tuom, kad data 
išrašoma lietuvių kalba ir jie 
negali pažinti, ar turi reikalo 
su priešdatuotu čekiu ar su 
tvarkingu. Del to atsitinka 
daugelis reklamacijų, ir tokių 
čekių priiminėjimas padaro 
mums daug vargo ir darbo, ir 
Ino pačiu nuostolių.

“Jums bus suprantama, kad 
mes lok iomis aplinkybėmis 
busime priversti atsisakyti 
priešdaluotus Klaipėdos čekius 
priimti, nes priešdatavimas įėjo 
Klaipėdoj j paprotį; todėl pra^- 
šom? Jūsų, kaipo ecntralinio 
instituto, pavartoti savo įtaką 
vietos bankuose, kad jie įspė
tų savo interesantus neišraši- 
nėti priešdatuotų čekių, nes, 
kaip Jus sutiksite, čekių prieš- 
datavimas yra, mažiausiai, ne- 
koreklingumas, kurs virtęs 
taisykle turi kenkti Klaipėdos 
pirklių reputacijai.”

iLietuvos Bankas mano imtis 
prierhonių, kad užkirstų kelią 
tokiam kaifkurių pirklių neko- 
rektingumui, dėl kurio gali 
nustoti pasitikėjimo užsieny ir 
visas Klaipėdos krašto pirklių 
luomas. Reikalui esant Lietu
vos Bankas pasiryžęs paskelb
ti per spaudą tokių “biznierių” 
pavardes.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IDAHO 
VALSTIJOJ

POCATELI.O, Idaho, lapkr 
25. — Montpelier apielinkėj pra
eitą naktį jausta žemės.drebėji
mas, kurs tęsės apie dvyliką mi
nučių. žalos nepadaryta..

.1

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

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

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

50 CENTV
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UL



Pabrangs javai

Didelės

RISTYNES
Pet. Lapkričio 28,1924

Kviečia RENGfiJAI

DEKAVONES DIENOS

'•

Pradžia
rel. Dearborn 9057

LOS PIRMYN MISRUS CHORAS

Namų Hyde Parfe 8395

V akarinėj pusėj gatvės
Pradžia 8 vai. Svetainė atsidarys 7 vai

11772
10404
11501
11500

10511
11373
11770

10 158 
10545 
10518 
10 150 
10452 
M 293 
10151 
11200 
10119 
10544 
10338 
10453 
10159

Lietuvos 
gyvenimo vilties

10460 
11780 
11371 
41775 
11391 
11'492 
11194
10612I 1 oOLS
II 776 
10497

Dainele 
hirbo 

Ko Liūdit Sveteliai 
Laiškas Pas Tėvelį 
Klėtimi Brangi 
Lietuvių Hyninas 
Meilė

GEORGE MAGK
Jugo-slavų pusiau suhkioj 
svorio čempionas.

MARIN PLĖSTINA
Garsus pasaulio ristikas, kurks per paskutinius 
septynerius metus nč vienų ristynių nepralaimėjo

NORĖDAMI
PIRKTE PARDUOTI AR MAL 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Šiemet dėl nederliaus uždraus 
ta išvežti užsienin javus iš Len 
kijos, Rusijos, Vokietijos ir Tur 
kijos. Del ištikusio šiemet ne
derlius, javai bus brangus.

Ak Mylių Tave
Ant kalno karklai siūbavo 
Atneša Dedas Kuklių 
Viedrų
Eisiu Mamei Pasakysiu 
Era Mano Brangi 
Esu Ant šio Svieto 
Gapa Broliai Mums 
Miegoti
Jojau Dienų
Kas Nuramins Man'Širdelę
1— Jan.sk ir Mylėk
2— Spragi 1 
Kas Man

Subatoj, Lapkričio 29,1924

1 Al ENK. Naujas Apšautos Apart* 
Cm, veikia be dratų, mažas, garsus, 
gatavas J minutę turtą ir gyvastį sau
goti visur: nuo vagies kriminallo, ug
nies; naktį, dieną. Išlauko ar vidaus; 
duris, langus, stalčius, sferines, šiepas, 
vietininką; pavieniui ar kelius sykius 
ar kitam kambary darys kas stalčių 
jausite. Nokažtaunas, aparato kaina 
<7.00 su prisiuntimu, Amerike. Daro
me ant užsakymų. Jei nori pagaut va
giant, nesakyk, kad pirkai ir nerodyk, 
užteks amžiui. Gerumą garantoju; pi
nigus atgal. Agentam nuošimtis. Sius
kit Ir pinigus su užsakymu. P. LAU- 
RENS, Putenk Shop, P. O., Bok 44t 
No. Bennington, Vt. 7

(Apskelbimas)

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

A. E. STASULANI 
; ' advokatas

77 >V* Washington St. Room fili 
Tel. Central 6200 

Cicero Utaminko vakaro.
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 

j 8236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

J. J. STASULANIS 
(EAGLE MUSIC CO.) 

3236 So. Halsted St.
CH1CAGO, ILL.

Mes savo krautuvėje turime pilną pasirinkimą plumbingo, elektrinių ir 
namų apšildymo reikmenų. Ir dastatome j visas miesto dūlis dykai.

Mes suteikiame visą namų apšildymą apskaitliavimą be jokių iškašeių.
'Musų atstovai ir apskaitliuotojai kalba jūsų prigimta kalba.
Atvažiuokite į musų krautuvę ir persitikrinsite nepaprastai žemomis 

musų tavorų kainomis.

7285
7286
7726 Tų Mergelių
7727
7728 

12305 
12339 
12313 
1231B

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580
Tai. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chieago
k Te). Yorda 4681

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašelpinisi Kliubas 

Nedėlioj, lapkričio 30, 1924 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 S. Halstėd St.

T0WN OF LAKE
Didelis ir Gražus

Teatras Pabaigtuvės ir šokiai
RENGIA VYRU IR MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGYSTĖ

MIESTO OFISAS: ■ *’ 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai , 514 ir 516 
Telefonai Rąn&olph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 16377.
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 
popięri.ų. . Veda visokius sudus.

Pasilikite šitų apgarsinimų dėl 
atminties

10456
10457
110467
10454
10405
10466 Žirgelis, šokis

Lietuviški Piano Roliai
42315

7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
6648
6673
<>674
6675
6676
6677
6679
6681
6682
6683
6684
7281

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai , 
127 N. Dearhorn SU Room Ii 11-12 

Tel. Central 4411 Vii. ųuo.9-fl
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St, , 
Tel. Boulevard 810 ;• y »

Valandos; nuo 6 lfej,8 v. ▼. kiec 
deną vakarą, išskyrus ketverge 

Nediliomia r) u o 9 iki 12 ryto

8 vai. vak.
Tikietu kainos $1.10 ir aukščiau. Tikietai parsiduoda “Naujieno 
ir “Aušros” Knygyne.

Po perstatymui dainos ir šokiai
MUZIKA P. SAUPAI.IAUS

svieto ly- 
šis veikalas užganėdins 
aĮsilajukiuįų. Nes Blinda 
iš geriausių Lietuvių kal- 

Todel pasistenkit ma-

J. P. WAITCHES
Advokatas

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Rooro 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. n«c 9-6 
Vakartfis

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

Pėtnyčios

Lietuviški
> } » 1 • r ,

Pianų Roliai
Roll No. 
40407 
41774 
41773

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yard„ 6804 
Panedelio vakare:

4601 So. Marshfield Avė. 
visuose teismuose. — 

Ingaliojimai
Bylos
atraktai. .— Ingaliojimai. — Pas 
kola pinigų 1 ir 2 morgitiams

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

A. A. SLAKIS 
t ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 W. Washington St. 
. Cor. Washington & Clark

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Plione Laiavettc 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininke
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė, ...

Spcciališkumas išpildyme recep
tų. žema kainu visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importuo
ti toilei setai ir perfiumaijš Fran
cuos ir kitų šalių.

■Illlillllllilllllllllllllllllllllllffl

PABAIGTUVĖS, dviveiksmė komedija, reiškia Uetuvos ūkininkų naudą ir džiaugsmą iš savo darbo 
triūso. Rųgpiutes pabaigtuvėms gerėjau ne vien geri ūkininkai, bet ir darbininkai. Matydami šj gryną 

darbininkų vaizdą# įgysite linksmą, ma|onų įspūdį, gerėsitės iš savu brolių-artojų laimingos 
Užprašo Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugystė.

41495 
10613 
117.44 
11499 
10535 
10406

41771 Mielaširdystė
1053 1 1—Nesigraudlink,, Mergužėlė 

2—Einu Per Dvarelį 
O Lietuva Nugalėta 
Pamylėjau Vak; 
Paukšteliui 
Pas Darželį Try 
Strazdelis 
Sudiev, Gimtinė 
Suskintas Kvietkelis 
žvaigždelių Lytaus Polka 
Vai Aš Pakirkčiau 
Viii Kalbu 
Valia Valuže 
Aguonėlė (Poppy) 
Ant Bangų 
Barbara Polka 
čigonėlė, Polka 
Darling “Kochancczka” 
Dėdukas, Polka 
Dunajaus Bangos 
Gegutas—Valcas 
Ispanų sokis 
Karvelėlis—Kaimo Polka 
Kokietka, Polka 
Krakoviakas 
Lietuviškas šokis 
Mėlynas Dunojau 

Noriu Miego, Saldaus 
Miego 
Po Dugalviu Ereliu 
Svieto Pabaiga 
Vamzdelis 
Vėjo Vestuvės 
Varpelis

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE,
32 Place ir Auburri Avė.

KAROLIS SARPALIUS '
Laimėjęs universitetų čempionatą ir vienas 
geriausių lietuvių sunkiojo svorio ristikas.

KONCERTAS IR BALIUS
Rengia bendromis spėkomis vietinės kuopos: 

ALDLD. 187 kp. ir LMPS. 128 kp 
KETVERGE

Lapkričio-Nov. 27 d,, 1924
(Padėkavonės Dienoj)

G. KRENCIAUS SVETAINĖJ
4600 So. Wood St.

Durys atsidarys nuo 5:30 vai. vakare. Pradžia
KONCERTO PROGRAMAS:

1) Choro dainos.
2) Kvartetas.
3) Piano solo ir smuikos solo.
1) Kalba.
5) Dviejų aktii komedija.
6) .Monologas.
7) Deklamacijos ir kiti įvairumui.
8) Ekstra. 
Programų išpildys AZVl) po vadovyste Mra. J. ;

ŲfT. LIUOSYKS SVETAINĖJ
1401 So. 49 Ct., Cicero.

J. BANCEVICIUM
“Drapiežnas dzūkas” ir vienas geriausių 
Chicagos lietuvių ristikų.

šaltyčius , ♦
Oi Tu Rūta, Rūta 
Per šilą .lojau 
Dėdienė, Polka 
Pas D’Espagne, Valėas 
žuvininkų Maršas* 
šalę Sodo, Valcas 
Linksmas Kaimietis, Polka 
Baltos Peteliškes, Polka 
Gegutes, Valcas 
Pasisėjau žalių Rūtų 
Ne Del T " " 
Saulelė 
Lopšine 
Plaukia Sau 
Siuntė Mane 
Dovanoju 
Šią Nakčiai y 
Už šilingelį 
Vyčių Hymnas 
Skyniau Skynimėli 
Prirodino Seni Žmonės 
Oi Tu J ieva 
Birutė 
Tautiškoji Daina 
Kur Bakūžė Samanota 

" j Dainavimas 
Lakštingalėli 
Vai Varge. Varge 
Helenos Polka 
Keturios Dainos, Polka 
Marcele, Polka 
Tu Mano Mieliausi

UBKiriJUMB.I l T. BIB.HT tW"tWWlTfUl,!a.'lWS

Žemaičių Razbaininkag Detroite 
SVIETO LYGINTOJAS

“BLINDA” y
Keturių veiksmį iiuVieno'i 

paveikslo drama. 
Stato scenoj

Amerikos Darbininkų Apšvietus 
Draugijos 2 Kp.

Nedėlioj, 30 d. Lapkričio 
(November), 1924

RIETUVIŲ SVETAINĖJ,
25 gatvė ir Dix Avė., t

PETROIT, MICH. <į
Lošimas prasidės 4 vai. po pietų? 

šokiai 8:80 vakare.
Programą išpildys Lietuvių Progresy- 

ve Dramos Draugija 
Gerbiamieji Detroito Lietuviai!

Blindos veikalas parodo tikrą atsi 
tikimą Lietuvoj, kur baudžiavos lai
kais buvo vienas iš garsiausių Žemai 
čių razbaininkų “BLINDA 
gintojas. 
kiekvieną 
yra vienas 
boj veikalų 
tyti švėnoj

MIKE BARELLA
Italas iš Kalifornijos; sveria apie 
260 svarų.

John Bagdziuiias Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami* 
nuuja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir iKaliojimud.
7 S. Dearborn St., Tel. Randolph 3261

Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telefonui Roosevelt 9090 

Namu telefonas CanuJ 1G67

ANTANU BRAZAUSKU
Brooklyno garsus ristikas, kuris paskutiniais 
metais dar nebuvo nugalėtas.

,šv. Petronėlės Dr-ja rengia Balių

Ketverge, Lapkričio 27 d., 1924
Pradžia 7 vai. vakare

Mildos Svetainėje 
įžanga 35c. y patai .

Jaunimas nepraleiskite progos pasišokti gražiai užbaigiant , 
zoną. Kviečia KOMITETAS,

n1'

/
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KORESPONDENCIJOS
■ -.......................... - —-

__________, \

Detroit, Mieli.

nRIfflIMAli .. .......................   HAPAb

T* timpas ir tiesus kelias

LIETUVON
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe
“RESOLUTE” — “RELIANCE” 

“ALBERT BALLIN“ 
“DEUTSCHLAND”

\ eza I, II ir III klosos pasaito* 
nūs ir populiariai pavieniu kamba
rių laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THURIN- 
GIA”, “WESTPHALIA”. Urdaro- 
mi kambariai dėl III klesos pasa- 
žierių. ,

Svetimšaliai gryždami j 12 mė
nesių Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos .

United American Lines
171 VV'est Randolph St., 

CHICAGO, [LL.
arba autorizuoti agentai.

Nors pas mus būna daug įvai
riu parengimų — teatrų, bet to
kio teatro, kokis bus pastatytas 
ateinantį sekmadienį, lapk. 30 d., 
Lietuvių Svetainėje, jau senai 
detroitiečiai nėra matę. Tą die
ną bus pastatytas vienas geriau- 
rių veikalų lietuvių kalboje — 
“Blinda, žemaičių razbaininkas, 
Svieto Lygintojas.” <1 veiksmų, 
1 paveikslo drama. Veikalas 
“Blinda” imtas iš baudžiavos lai
kų ir vaizduoja garsųjį žemaičių 
razbaininką Blindą, kuris atėmi- 
nėjo turtus iš turtingųjų ir dali
nosi su biednaisiais. Bus ir gar
sioji Blindos razbaininko daina.

Šį veikalą turėtų matyti kiek
vienas Detroito ir apielinkes lie
tuvis, ne& tokių veikalų labai re
tai tenka matyti musų scenoj.

—Rengėjai.

Padėkos Diena
i

(Thanksgiving Day)
Ketverge, Lapkričio 27, 1924, pripuola tautiš

ka šventė, Tkanksgiving (Padėkos Diena). Banka- 
bus uždaryta.

Klausimas, kurį šita diena iškelia, yra tas — 
UŽ KĄ IR KAM PRIVALOME BŪT DĖKINGI?

Į tą klausimą tinkamą atsakymą rasime apsi
dairę po platųjį pasaulį — žvilgterėję į/ žmonių pa
dėtį. Rasime ten žmones laimingus ir nelaimingus, 
gerbiamus ir paniekintus, turtolius ir vargolįus. Ra
sime, iš vienos pusės kalėjimus ir beprotnamius, pil
nus nelaimingų žmonių. Tokios pat rųšies. nelaimin
gų žmonių rasime ir dar laisvais esant — einančius 
prie tokio pat galo. Laimingus žmones rasime jų na
muose, sėdinčius su savo šeimyna prie pilno stalo, 
ant kurio kalakutas užima pirmą vietą tai pasi
turintieji žmonės. Rasime vėl gerus žmones vargais 
apkrautus, susirupinusius, liūdnus. Jie visi šitoje 
Padėkos Dienoje privalo pagalvot ir surast priežas
tį savo esamos padėties, ir ieškant, ras tą priežastį 
ne kur kitur kaip savyje.

Garsus senos Romos išminčius, Epictetus, na
grinėdamas “Budas Gero” pareiškė, kad tas “Bu
das Gero” — DIEVAS, randasi viduj žmogaus, ir 
jeigu žmogus tą “Budą Gero’’ pagerbia, jis atsiekia 
laimės ir gerovės.

Geras žmogaus būdas ve
da prie sutvarkymo savo 
gyvenimo taip, kad 50% 
uždarbio užtektų pragy
venimui, 10%’ apšvietai, 
Į0G labdarybėms, 10% 
pasilinksminimui, o 20% • 
taupinimui.

Geriausiai vieta pinigams taupinti yra

ŠEIMININKĖMS kelrodis

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

orated

(Kuomet Jus Pirksite 
Pieną, Žiūrėkit, Kad 

Butų Siame Kene

Vardas

(Lithuanian)Adresas

Pnjai 
Pudingai 
Sriubos

Duona 
Sal<hiinė>i 
Žuvys

KUPONAS 
Bosai 
Mėsos 
Pyragai

ŠIS Borden’s Evaporated Pienas yra ge
riausias Bordens Pienas, šviežias, nuo 

faunų, su palikta jame Smetona, bet dalis 
vandens yra atimta.
Pastebėkite kaip išrodo kenas. Pastebėkite 
didelį aiškų vardą “Borden’s”, kuris paėodo, 
kad negalima padaryt klaidos pasirinkime.
Jei norit išmokt kaip^irt su Borden Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias pamo
kas norit ir mes prisiusime dovanai.

galėsime suteiki) 
nes vaiš- 

ir inodernišklau

buvusi po num. 332/ 
dabar persikėlė į

Rašo Isabclle Kay
Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indoftiųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St Chicago, III.

' -..L ■nu—MI.II-Wf.—rr—-.TM ■nrui-

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

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

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

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

Gydymo Biuras

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

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006 
! Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
I ligonius, kurie negali ateiti j biurą. *
| OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 
I vakare. Nedėlioj ųuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.

ELEKTRA
i ‘ IvhNių fr pajlegų ravėdama | ranaa (1 oaajiu aaaraa. divb 
į fovaa. Caih arba ant fimrkljimo.

Ptrmatlnl Lletevių "lekirre Karporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO. !■«

j * KARTKRA Pr—
I t«l» W 47tb St. Tel Boulevard 7101, 1892. ChJcaga

RODYKLE
Virinio Receptas

Keptos bulves yra labai, svaika ir 
labai pigios prirengti. Kepant bul
ves sučediji visas jose esančias mine
ralines druskas. Daugybė gydytoji; 
pareiškė jog kepta -žieve bulves yra 
geriausia ir sveikiausia dalis. Nu
valymui bulvių visiškai reikia naudoti 
kietą šepetį. Keptos bulves yra ge
ras maitinimui sergančių. Bulvės ga
lima sutaisyti daugeliu būdų. Sekan
tis receptas yra puikus ir turėtų bū
ti gaminamas sekančiam valgiui.

PRIKIMŠTOS BULVES;
2 šaukštai tarpytų taukų
2 šaukštai tarkuoto surim
6 didelės bulves

1 kiaušinio trynys
Druskos ir pipirų pagal skonio.
Numazgok gerai gražias bulves ir 

aptrink viršų taukais. Kepk iki su 
minkštos, nupjauk vieną galą, ir šauk
štuku išimk iš vidaus bulves. Su
trink išimtas dalis, dadek uždaro, sū
rį ir druską su pipirais bei kiaušinio 
trynį. Viską sumaišyk . Supilk at
gal į vidų ir kepk penkioliką minu 
tų. Duok daštas.

Virtuves' Reikaluose
Geriausias būdas nuskutimui žu

vies laikant ją po bėgančiu) vandeniu 
ir tada pradėt ją valyti, pradedant su 
uodega ir einant link galvos, lai van
duo nuolat nuplauna žvynus. Tas su
laikys žvynus nuo išsitaškymo po vi
są virtuvę.

Geriausia pradedant naudot naują 
šluotą pamirkinus karštame vandeny
je. Tas sukietins šiaudus.

Kuomet pritrūksta svarbiausių fhe- 
sog valgių , duok tuo pat laiku eilę 
šaltu mėsų.

Ištyrimui ar pečius gana karštas 
dėl kepimo laipsniuotų pyragų, įdėk 
šmotą balto popiečio į pečių ir jeigu 
ji pageltonuos. į penkias minutas tai 
temperatūra yra gera.

Nuvalymui degtukų bryžių nuo sie
nos virtuvėje, trink švelniai su drus
ka ar kreidos košele.

• Naminiai Pasigelbėjimai
Kada fcrindų patiesalą pilnai nu- ’ 

šluoji, ištrink jį vandens ir ammoni-

No. 23
jos tirpinyj padažytu skaruliu. Tas 
nuskaidrins patiesalą.

Nuvalymui plieninių' karolių trink 
juos su biskeliu smulkios žvyrįnės 
popieros padažytos ammonijoj ir pas
kui nušveisk juos su. šilkiniu skaru
liu padažytu kreidos baltyme.

Nuvalymui odinių pirštinių, indėk 
jas į indą su gasolinu ir lai mirksta, 
nuolat indą pakrutant. / Kad., maty
sis jog švarios, perplauk indo tyro 
gąsdino.

Jeigu mezgimo virbalas susilenkia 
galit ištiesti jį pilant ant jo labai 
karšto vandenio ir lenkiant po biskį 
i jo tiesų stovį. Po to įmerk virbalą 
i šaltą vandenį ir tas plieną sukie
tins.

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių tiki kad jie būda

mi menki .gali valgyt bile valgius. 
T abai negera yra apmažint valgius be 
įasitarimo gydytojo. Pasilaikymui 
'uo suriebeiimo reikia tik noro — ne- 
audoti tokių maistų kurie priduoda 
eryiršinčs vogos. Tyra arbata, ty- 

•a kava, nesaldintas lemonadas. lie- 
•os mėsos, žalios daržovės, visokie 
alsiai išskyrus bananas galima val

gyti liuosai. Tokie maistai kaip svie- 
-tąs, krųčkai, bulvės, riebi mėsa ir 
’.uvis reikia vengti. Reikia mankš- 
tvtis nors syki į dieną. Reikia pasi
vaikščioti gerokai arba mankštintis 
’ulą laiką namie.

Ypatiftka Sveikata
Drapanos neprivalo būti tandžios, 

' et daliniai pereinamos orui ir leng
vai suaustos kad oras pasiektų kūną. 
Laike žiemos, dauguma mes gyvenam 
’v įšildytuose namuose ir todėl turim 
dėvėt lengvus drabužius namie. Ei
nant j orą, reikia dėvėti storesnes 
drapanas. Labai negera dėvėti lan
džiai užmaunamą skrybėlę, nes tas 
neleidžia kraujui vaikščioti 4r nuo to 
slenka plaukai. Bloga taipgi turėti 
ankštus čeverykūs ąr augštais kal
niais. Tinkamas*užlaikymas drapanų 
ir švarumas taipgi svarbu. Geriau
sia apžiūrėti sa<ro drapanas kada jas 
nusivelki.

Mes Rekomenduojame
Kuomet perkate pieną, pirkite Bor

den’s Evaporated pieną, bet ne kitą. 
Del valgių jis duoda geras pasekmes.

Sekančius Produktus:
Tis<taip yra reikalingas kaip druska 
r cukrus. Atsiminkite Borden’s Eva

porated pieną kuomet pirksite gro- 
serį.

'Mis. MICHKIEVICZ-VIDIKIENE
AKŲŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl 

. vanijos ligon 
bučiuose. Sąži. 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir n 
gimdymo.

Už dyką pat 
rimas, d* ir > 
tokiuose reik, 
luose moterin 

i ir merginom- 
kreipkitės o r, 
aite pagelb* 

| Valandos > 
h ryto iki, • 
pintų nuo 8 ik 

i 9 vą) vakari
|------------------------------

DR. SERNER, 0. 0. ’
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjinvą, 

•>i turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 

• ša roja. tuojaus ateik pasitarti.
Akiniai $5 ir augščiau 

valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo W iki 12

3333 So. Halsted St.

Oft. HUMPHREYS*
M

Greita pagelba nuo

IHDIGESTIOH.... . ; > j

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligą; skilvio, žarnų ir

i .plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas. • 
1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.

( Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tei. Haymarket 
9149. Res, Keystone 4130.

šiuoini pranešame Chieagos lie- 
luviams, o ypač BridgepoTto apie- 
linkcs, kad apticka The New City 
Pharmacy, I...................... ..... ,’‘”1
S. Halsted SI 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj «i
dar geresnį patarnavimą, 
tinę bus didesne i...........įrengta.

The New City Pharmacy 
John Malakauskas, sav. 

3430 S. Halsted St., Chicago, III.
■i rii!i’HHis!mmmii jjiiiHi'ii.iiiim

Tel. Lafayette 3848
Po JO vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. VVestern Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CH1CAGC, ILL.

Phone Pullman 0G76
DR. S. SMOLLAR

DANTISTAS
Valandos: nuo. 9 ryto iki 9 vak.

Nedelioj pagal sutarti 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

i*l. ftlvd. MM
M. Woitkew1e* 

BANIS 
AKlIfiERKA

Puriu patyrimą 
'a sėkmingai pa 
arnauju mot* 
ims prie gimdy 
oo kiekvienam* 
•tsitlkime. Tei 
ia ynatiŠką pri 
iurėjimą. Duodu 
įtarimus mote 
ims ir mergi 
nms dykai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
-iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinoma* per 17 

uetų kaipo patyręs gydytoja?, chi 
nirgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
/yru, moterų ir vaikų pagal nau 
įausius metodus X-Ray ir kitokius 
•lektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W
• 8tb St„ netoli Morgan St.

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

Dienomis: Cata) 
31 lt. Naktj 
Drexe) 0950 

Boulevard 4186
S410 So. Halsted Si.

><» w 10 A M Ir no 8 vai ra* 
Spėriai: Nedėlioms ofisas uždary 
tas / Jeigu roikalinga dėl naumų 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

)>R CHARLES SEGAI 
prakHkuoja 17 metai 

Ofisas
'<•». Ashland Avė., i lahoe 

Chicago. Blinoia
Maciai istas džiovi*

w -’prijkų Vyrišką ‘ 
Vaikų ligų

iFLSO VALANDOJ
\ug tO iki 12 ra) ryte, nuo z ik 
l vai po oiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
"•karo. Nedaliomis nuo 10 valar 

(ns ryte iki 12 vai po pi***
Telefoną* Midway 28RŠ

Yante (1994

l»R MAURICE KAHN
<631 So tshland Avė

’iso Valandos, nuo 10 iki 12 die 
ną 2 iki 3 po pietų. 7 iki 9 
vakare Nedėliomop nuo 10 

*’ 12 dieną
. ... - J

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas motery ligų 

•721 So. I.oomis kampa* 18 ii lllut 
dand. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

p' ieių ii nuo 7 iki 9 vai vakare 
Telefoną.1- Canal 1912

Naktinis Tel Drexel 2279

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip' 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
ėgzaminacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuoshJ 

' -'-imė tikrą priežastį jūsų' 
ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausj A- 
merikoniška ir Eu
ropini metodą. 1 

Musų X - Ray 
aparatas yra. vie
nas iš geriausių 
mieste, su jo pa- 
gelba galime gerai 
jumis išegzami
nuoti, bo jokio 

jumis išegzaminuoti, be jokio jums 
crubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
ubų. Musų prirengimas dėl miera- 

vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra fčirŠ- 
kiamos tiesiai j kraują, 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 miero 

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

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinės skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonų, plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės, odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra inusų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

Tūkstančius kenčiančiu išgydeme. 
Musų kainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Speciąlistas

40 N. Wells St., kamp. Washington St.
Ofiso valandos: Panedėly. ketverge 

ir pėtnvči»j nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1

''oi i nfHvettF (228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogenausiai
M. Yuška.

3228 W. 38-th SU Chicago H>

■" ■—1.........................  S

' ei Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOVVIAT -SASS
1707 W. 47tb St

danuos nuo 9 iki 12 delną <iu< ' 6 
lj ai vak Nf^dėliemi* m»< * 

ki 2 vai pn piety

vai. po pietų.

LIETUVIU OMTJRJI
Daktarai kuriu vardai M, 

nadėti yra pasinžf f ar 
nauti lietuviam*

Telefonai" Roulevard 1939
DR. S. A BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 dein»
ir 6:30 iki 9:80 vakare

1608 S Ashland Avė.,
netoli I6th St Chicago lll

1. L OAVIOONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė 

Tel. Kenwood 5107
Vaiandon; nuo ‘9 iki 11 »ai. ryto, 

nuo 5:30 »ki 7:30 rakar*-

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

i442 So. Westera Avė

iPfiso tei Boulevard 9698 
^zldencijot tel Drexel 919'

Dr. A. A. Rotb
•iusait Gydytojai" ir Chirurgą* 
oecialiKtan Moteriškų Vyriška 

«)kų it visų chroniškų ligų
n- U03 So Haimed St. Cbicav 

*rn 81 Street
tiaiuioh ) 3 p< piet 7 h vak N»

plioinit- iš šventadieniai* lO 12 <liei

....... " ' 1 ' ' —
( Dr. Benedict Aron 

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
afayette 0075 Valandom 2-6 vak 

Rezidencija 3150 W. 68 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki !• ry 
'o. 7 iki 8:30 vakare Del specialių 
•įtarčių telefonuokit Prospect 0610

r“ ■■■■" '
Jei abejoji akimis, pasiteranb

Dr. A. R. BLUMENTHAI
Optomotriat

Tel. Boulevard MK7 
4649 8o. Ashland Avė 
Kampas 47-to» ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Itooeevelt 2025

r.

Francuziškas Daktaras
-<penaliMtiU" kraujo .odoK. ehroniš 

kų ir elaptų ligų
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 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet:

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V nuo 12 iki 1:80 Ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette i
b- rrf
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Donaldo valdžia, tai Angli
ja nebūtų taip žiauriai pasi
elgusi su Egiptu, Kai Mac- 
Donaldas užėmė ministerio 
pirmininko vietų, tai , jisai 
parašė draugiškų laiškų 
egiptiečiams, sveikindamas 
juos su parlamento atidary
mu ir linkėdamas jiems pa
sisekimo, kaipo laisvai tau-- 
tai.

Taip, liberalai senai kalba apie (kaip, pav. ūkininkai Anglijoje) f ūkis butų paimta į visuomenės 
beveik taip pat, rankas ir kad, vietoje principo 

1 '‘daryk, kąijp tau patinka,” butų 
įvestas principas “daryk taiį 
kaip * reikalauja / visuomenės 
nauda.”

šito principo įsikūnijimas rei
škia sacializeno tvarką.

Taigi, “Vienybė” visai niekus 
pasakoja, kuomet ji prasimano,

“Ar kad liberalų partija
pakriktų ir dauguma jos na-

ij’ių susilietų su Darbo partija, 
ai' kad į i gyvuotų toliaus, 
kaipo konkurentas ir varžyti- bevalai svarsto...”) yra paduota gali duoti gero visuomenei libe-’ 
nių įrankis progresui,” 
žodžiu, laiške statoma klau

simas, ar ne geriaus butų libe
ralams uždaryti bankrutuojantį > 
savo partijos kromelį ir eiti pas * 
socialistus.

Reikšmingas yra dalykas ne

“visų gerovę”, bet kitas klausi- arba skursta 
mas, ar jie taip daro, kaip sako, kaip beturčiai.
Štai, šiame skyriuje (žiur. “Li- Ką gi prie šitokios padėties

ištraukos iš laiško yieno žymaus ralų principas asmeninės lais- 
anglų liberalo, kuris viešai pa- vės? Jeigu asmuo gali daryti tą, 
reiškia, kad Anglijos liberalų kas jam patinka, tai reiškia, kad 
partija dažnai išdavinėjo savo kapitalistas gali, kaip jmaąyda- 
prineipus dėl asmeninių ai* kito- mas išnaudoti beturtį darbinin
kių menkų išrokavimų. Anglijos ką, gali samdyt mažus vaikus 

|gi liberalai iki šiol skaitėsi pa- dirbti fabrikuose, gali seną ne-

kad socialistai rupinąsi tiktai 
vieno “luomo” gerove (Ameri
koje luomų visai nėra!), o libe
ralai stoją už visų žmonių ger
būvį. Yra kaip tik atbulai. Li
beralizmas yra kapitalistinio e- 
goizmo teorija, žmonių masės, 
sudarančios visuomenės daugu
mą, šiandie gali tikėtis išgany
mo tiktai socializme.

S.ilcieO 
4 a re h I7th 
•f Chicago. UI., 
4arch 2nd, 1879

»• Serogd las« VĮmtei 
1914. a< the Pont Office 

under th« act of

----—----—----... ■ - --- r-------  
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

ekmadieniue. Leidžia Naujienų Ren- 
trovė 1739 Sn HalstMd St., Chicago, 
" Telefonas R<»n«pv#h 3500

I lžsimnkėjim< kaina 
nieagoje oaAtu 

Vleiumt. 
t*uwe» 
I • ini.
4 ...

netą 
nėoHsiaini- 

įienH-iart

V'pn* iconh> ;

nftna'siarr 
-n^npniu*

Senio Gomperso “neparti- jr tame, kad liberalų .orga
ne” pozicija ir vėl paėmė nas jj įdėjo, kviesdamas savo 
viršų Amerikos Darbo Fede- skaitytojus diskusuoti jį. 
racijos suvažiavime, EI Pa
so mieste. Suvažiavimas nu
tarė ir tolimus remti darbi
ninkų “draugus” ir “bausti” 
darbininkų priešus, nežiū
rint kuriai partijai jie pri- 

Bet tai dar nereiš
kia, kad toks A. D. Federači- 

{<• jos nusistatymas daro nega- 
T5c|limu trečiosios partijos įsi-

, kūrimą. |
Progresyvio Politinio Vei- 

Gj^.kimo Konferencija buvo su- 
i 25 ’ • - — -

" 75

?fc. f 1 i ru ne i vyzdžiu viso pasaulio liberaliu- tekus j pajėgų darbininką išmes-lkte> tame, kad stambus hbera-Lui. ti j gktvę, gali kelti kainas ir
M v®* ėjas par e 0 Į M Bet nereikia net ieškoti pas Ii- daryti vis brangesniais maisto 
bet ir tame, kad liberalų .orga- kurfuog dukt fa. 11.
nuo 11 inAia Irtrincuhnnnd onvn *• v x '

SOCIALISTAI IR LIBERALAI.

“Vienybė” rašo apie socialisti
nės Danijos ir Švedijos valdžias

$8.00
4.00 
i.oo:

‘ klauso.

galima vadinti tiesiog “išdavys
tė;” imkime net pačius liberalų 
principus* Ar jie pilnai sutinka naudingas turtingajai klasei — 
su visuomenės gerovės reikala
vimais ?

Svarbiausias liberalizmo prin
cipas yra asmens laisvė, šis

Liberaližmo principas dabarti
nėse sąlygose, kaip matome, yra

organizuota be Federacijos 
pagelbos. La Follette’o kan
didatūra buvo pastatyta pir- 
miaus, negu Federacijos va-

1OS

ASMUO su kuriuo jus 
norite kalbėti, ne- 

" skaitote mylių tolumą 
kuomet vartojate telefo
ną. Jis/Mk kelios minutes 

y,toiumo.' 
\$tai kodėl moderninis biz- 

,/nis yra vedamas daugiau 
ir daugiau per “Long 
Distance”.
Station-to-station tolime
sni pašaukimai yra grei
tesni ir mažiau kainuoja. 
Vakarinės kainos station- 
to-station pašaukimų yra 
apie 50 nuošimčių pigiau 
negu dieninės kainos, o 
naktinės kainos (vidur
nakty iki 4:30 ryto) 75 
nuošimčiai mažiau. Mini- 
mum numažinimas yra 
25 centai.

TELEPHONE CCįMPANY

kapitalistams; bet beturčiams ji
sai nięko nežada. Beturčių gi 
yra nepalyginamai daugiaus, 
kaip turtingųjų. Taigi liberaliz- 

buti tiktai 
_ ___Visuomenės 

dauguma yra užinteresuota ta
me, kad pramonė, prekyba ir

...Tos valdžios rūpinasi la-1 principas galėjo patenkinti dide- mas šiandie tegali 
u visuomenes gerovės ir lę daugumą žmonių tuomet, mažumos idealas.biau visuomenes 

darbininkų gerbūvio reikalais 
ir priešinasi armijoms ir gin
klavimuisi, negu atakuoja pri
vatinę nuosavybę ir jos prin
cipą. Tos valdžios pakenčia 
net monarkiją, kadangi ir Da
nijoje ir Švedijoje yra kara
liai. Tąs rodo, kad tos val
džios esmėje nėra socialisti
nės, nežiūrint vardo; jos la
biau panėši j pažangius libera
lus.” .
Švedijos ir Danijos socialisti

nes valdžios turi, kad ir nenorė
damos, “pakęsti” monarchiją,

viešpatavo
smul-'

i’ >,<*tą 4 I 00 . . . _ .rrim 1 - žoo^ai pasaKe, ar jie rems ją,
fSnigiis -tiikiR dust' Mnnpy ar ne. Apseis be Federaci-
-ipHi, kartu jos pritarimo ir tas progrę- kadangi tų šalių parlamentuose

• - 1 1 • ■1 ' . ................ ....sistų suvažiavimas, kur bus socialistai dar neturi pilnos 
svarstoma naujosios parti- daugumos ir negali pravesti yisų 
Jos'klausimas. ' kokias skeIbia «

’ ' .'J "J, '-r, . Bei tos pat priežasties švedi-
Konvenciją EI Paso mies- ]0S jr Danijos socialistai dar ne- 

te (Texas valstijoje) labai gali pradėt vykinti atmainas 
pasmerkė tuos elementus, nuosavybės tvarkoje. Geležinke- 
kurie priešinasi sumanyto- kasyklų ir dirbtuvių sociali- 

zacija galės tose šalyse prasidės 
ti. tiktai tuomet, kai socialistai 

Ypatin- sudalys aiškią daugumą parJa-

Kaip tiktai Anglijoje val
džia pateko į atžagareiviu 
rankas, tai imperializmas 
vėi ėmė kelti gaivą, ardyda
mas pasaulio ramybę.

Egipte kažin kas užmušė 
anglų generolą, Sir Lee 
Stack, kuris buvo vyriausias jai konstitucijos pataisai 
Egipto kariuomenės vadas, apie vaikų darbą. ~___  w ,____
Anglijos valdžia deliai šitos gai teko Bostono kardinolui mentuose. Socialistai netiki į tai, 
piktadarybės tuojaus pa
siuntė ultimatumą Egipto 
valdžiai, reikalaudama iš 
pastarosios ne tiktai atsi
prašymo ir pinigiško atly
ginimo, bet ir tokių dalykų, 
kaip visiškas Egipto val
džios nesikišimas į reikalus 
Sudano, kuris iki šiol buvo 
po bendru Anglijos ir Egip
to protektoratu. Ir, pirma 
negu Egipto valdžia suspėjo 
gerai apsvarstyti tą ultima
tumą, Anglija jau pradėjo 
siųsti į Egipto vandenis s> 
vo karinius laivus ir užgro
bė muitų įstaigas Aleksan-

LAIKE 1924 mums bus 
reikalinga dadėti, pub
likai reikalaujant, 65,- 
000 telefonų prie musų 
systemos Sivitchbd.ar- 
dai, kabeliai, . Arinai, 
stulpai, instruinentai ir 

. kiti priren gripai dėl tų 
telefonų turi būt nu
pirkti ir padėti patar
navimui augstesnėmis 
kainomis m atbrido ir 
darbo negu dabartiniai. 
Tain tikslui- turi būt 
gautas kapitalas ir 
proporcijomis sugrįži
mas apmokėjimais.

kai visuomenėje 
smulkios darbo įmonės 
kus žemės ūkis, smulkus ama
tai, smulki \ prekyba. Tuomet 
dauguma žmonių buvo savinin
kai, kurių kiekvienas stengėsi 
padaryti gyvenimą, kaip geriau
sia išmanydamas. "? į

I »

Prie tokios padėties žmonių 
laimei ir gerovei buvo visų-pir- 
ma reikalinga laisvė — kad nie
kas į jų gyvenimo reikalus nesi
kištų, kad jokia priespauda Ne
varžytų jų, kad kiekvienas jų 
turėtų lygias teises su kitais 
žmonėmis. Siekdami prie šito
kios laisvės, žmonės sukilo prieš 
baudžiavas, prieš ponų ir bažny- i 
čios privilegijas ir prieš kara
lius, ir Žmonių laimėjimas šitoje 
kovoje buvo milžiniškas žings-

; nis progreso keliu.
Bet ar šiandie visuomenės pa

dėtis dar tebėra tokia pat, kaip 
buvo šimtas metų atgal Anglijo
je, Francijoje ir Vokietijoje ir 
kokie 60 metų atgal Amerikoje? 
Anaiptol, šiandie pramonė, ko- 
munikacijos priemonės, prekyba 
ir tt. yra susikoncentravusios 
milžiniškose biznio įstaigose, ku
rias valdo nedidelis skaičius 
žmonių, kuomet didelė dauguma 

į visuomenės neturi nieko, išski
riant tą, kas reikalinga jų gy-

GULBRANSEN
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Jos. F. Budrik
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O’Connell’ui, kuris varė agi- kad perversmus visuomenėje tu- 
taciją Massachusetts’o vai- ri «n«žnma, nes mažumos 
stijoje, kad piliečiai balsuo- iromis įvykintas perversmas 
tų prieš tą sumanymą.

Lietuvių laikraščiai, ku- ___,____ __ ____ _
rie teisina kardinolą, turėtų šiandie nedaro to, ko negalima, vybės palaikymui. Smulkieji su

visai neišeina, kad jie atsižadą vininkm, kurie kitąsyk sudary- 
savo programo. Tokios “logikos” davo kuone visąbešališkumo deliai pranešti 

apie tai savo skaitytojams.
F4KM

Apžvalga
LIBERALAI SVARSTO: BŪT 

AR NEBŪT?

veda prie diktatūros, despotiz
mo.

Iš to, tečiau kad socialistai

, įtakingame Anglijos liberalų1 
organe, “The Maiichester Guar-1 

’dian”, išspausdinta žymaus libe-'
. ralų darbuotojo, R. D. Denman, 

Daugelis laikraščių Kaip laiškas, kuriame svarstoma, ar 
Amerikoje, taip ir Europoje Anglijos liberalu partijai “būt, 
visai teisingai lygina šitą ar nebūt”. -
Anglijos valdžios žingsnį su Laiško autorius išreiškia nuo-, 
senosios Austrų-Vengnj vai- mon?’ ka<1 sistema

„ • i • ‘Anglijai netinka. Toliaus, jisaiduos pasKlgimu po mciden- nurodo> kidp ]jberahj partij^ne.

gali laikytis negut komunistai.
“Vienybė,” toliaus, lygina 

prie Švedijos ir Danijos sociali
stų Lietuvos socialistus:

“Panašioje šviesoje mes 
skaitome ir Lietuvos socialde
mokratus, nežiūrint jų dekla
macijų. Jie gražiai sugyvena 
su tokiais savininkais, kad 
grafas Zubovas, valdininkas 
dvaro netoli Šiaulių. Liberalai 
stato visuomenės, gerovę pir
mu principu, o socialistai Da
nijoje ir Švedijoje taipgi tą 
daro. Jie atsisakė nuo kovos 

i už gerovę tik vieno luomo: 
I darbininkų. Gerindami visų 

gerovę, jie pagerins ir darbi
ninkų padėtį, kaip senai libe
ralai sako.”

, visuomenę, 
šiandie yra arba visai išnykęALPA

Bohemian Importuoti Apyniai su 
Salyklu, setas $1.00. ✓

Galima padą- 
ryti turtingą 
gerą gėrimą 
Mes turime vi 
sus kitus ap? 
nius ir salykh 
ir skystimų iA -
.linkimu.'-. Klau 
.kitę jūsų gro 
tdrninko.

Alpa Malt Extract Go.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

K A L ED
V A NA

/<*

to Sarajeve 1914 m.
Kaip tuomet 

valdžia panaudojo sosto įpė
dinio nužudymą, kaipo prie
kabę Serbijos pažeminimui, i 
taip dabar Anglijos valdžia 
dėl gen. Stack’ 
nori pažeminti ir nuskriaus
ti Egiptą. Jeigu Egiptas tu
rėtų tokį pat galingą “užta
rėją”, kokį Serbija turėjo 
carinėje Rusijoje, tai anglų 
ultimatumas dabar gal duo
tų pradžią naujam pasaulio 
karui.

žiūrint gabios Asųuith’o vadovy- 
Austrijos bės, nusmuko. “Ar mes galime 

tikėtis,” rašo p. Denman, “kad 
kitas turės daugiaus pasisekimo, 
negu jisai (Asųuith) ?”

Liberalų veikėjas mėgina su
rasti priežastį, kode! jo partija

O užmušimo eina žemyn, ir sako:

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina! .

Kaip vanduo nuolatos lakdamas ant akmeni 
tfcnuša duobe, taip ir pleiskanos; nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriaileiskite šitokio atsitikimo prie savęs I 
Naudokite .

Karo dabar nebus, nes 
niekas nedrįs stoti skersai 
kelio Anglijai, kuomet ji vy
kins savo grobikiškus pla
nus Sudane ir naikins Egip
to nepriklausomybę. Bet ki
tos valstybes grieš dantį ant 
Anglijos, ir

“Ar ne aišku, kad liberaliz
mas jau daugiaus nebegali būt 
pavedamas į liberalų partijos 
rankas? Partijos atsisakymas 
paremti darbininkų valdžią 
buvo išdavimas tų reikalų, ku
rie daugeliui liberalų išrodo 
svarbiausiais šių dienų politi
kos klausimais, taip užsienių, 
kaip vidaus politikoje. Ir tai 
ne pirmas kartas pastaraisiais 
metais, kad ši partija elgėsi, 
kenkdama savo tikslams.”
Laiško autorius mini visą eilę 

atsitikimų, kur liberalai asmeni
nius arba kitokius menkus daly
kus statė aukščiaus, negu princi
pus. Paskutinis liberalų nusižeu-

tarptautiniai girnas buvo, padėti kpnseryator 
bus sugadinti ii- riams atgauti valdžią. Baigda

mas savo išvadžiojimus, p. Den- 
man, stato savo partijos drau
gams klausimą: kas, jų nuomo

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų
" nešvarių baltų lupynšlių pirmų pasirodymų

savo galvoje, lluffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekoee, arba už 75c. yisiunčiame stačiai iš dirbtuves.

z F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brookiyn, N. Y.

Žmones prieš Kalėdas galvoja: kokių Kalėdų 
dovanų pirkti savo giminėms ir draugams?
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
rašysit savo draugams ir giminėms NAU- 

, JIENAS.
Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.
NAUJIENOS metams.........

Lietuvon.........
NAUJIENOS pusei metų ...

. Lietuvoj .......

Overkolus ir siutus padarom Kaip 
tik norit. Turim didelį pasirinkimą 
vėliausių madų rudeninių ir žie
minių materijų, Kainos prieimn 
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
KreįiĄitčs pys mus. o# busite užga
nėdinti.

$7.00
$8.00
$3.50I $4.00

NAUJIENOS trima mėnesiams ..... $1.75
Lietuvon • ■ S2.00

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

gani laikui.
Jeigu dabar Anglijoje bu

tų ne konservatoriaus Bald- ne> butų sveikiau krašto gerovei 
tvino bet socialistu Mac- ir jo ateičiai —

G. SKOBY ir J. AUGUST
2150 So. Hoyne Avė., Chicugo. 

Tel. Ganai 7031

NAUJIENOĮĮI
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

’savo klasės draugų į visokias 
valdiškas įstaigas.

Darbininkų kova su kapita
listų partijomis turi būt ir eko
nominė ir politinė.—Azy.

Rudenį

Lapkričio 26,1924 Eilinis No. 86 Politikieriy suktybės
Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 

A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L3.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So 

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Ohicago, 111.
Sekr.-lždin. P. Miller, 8210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wo(?d St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calunvet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemeža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tvcrijonas.

Pagelbėtom Lietuvos 
Socialdemokratams

nuomenę i Socialdemokratų 
Partijų. Paskiau reikia, kad 
Lietuvos Socialdemokratija pa
imtų ir valdžią į savo rankas. 
Jie galės lengviau ir greičiau 
tai atsiekti, jei ir mes, čia gy
vendami, prisidėsime prie jų 
kovos. O prisidėti mums rei
kia, nes ten dar gyvena musų 
gimines, musų draugai, kurie

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija kaip jau yra' žinoma 
kiekvienam lietuviui darbiniu-; 
kui Amerikoje, yra vienatinė 
partija Lietuvoje, kuri- pasek- 
minjyai ir nuo^ikiai gina visos 
Lietuvos nuskriaustą žmonių 
reikalus.

L ie t u vos S o ? i a I de n i o k ra t i j a 
pasekmingai ko.oja Lietuvoje j mokratų Partiją, 
jau 30 metu, ivuip žinia, ko
va yra nelygi ir sunki. Kraštas

ukano- 
kur

Musu, draugai turi

ndęs katolicizmo 
Kleras užviešpatavo,

V1OC1O |. ’ <11 vi

laikyti prieš klerikalų reakciją 
ir kitus jų talkininkus. -

Reikia leisti. laikraščius. 
Reikia šviesi; žmones, kad su
prastų, kas lai yra socialistai 
ir jų reikalavimai. Bet....

...“Musų partijoj yra įvykę 
daug žymių atmainų. Bendro
ji padėtis ir santykis jėgų yra 
žymiai pasikeitęs musų nau
dai. Šitą Lietuvos visuomenės 
jėgų persjgrupavimą įrodė pas
tai irji rinkimai į savivaldybes. 
Mes pastatėme 100 partinių su
rašą. Než:i:i’int areštų, var
žymo mukų partinės agitacijos 
ir buržuazinės demagogijos, 
savivaldybių* įstaigų rinkikai

itidave musų

... Dabartės turime dar dau
giau darbo ir tas <’ t bus rei
kalauja is Centro Komiteto di
delio įtempimo ir daug pinigų 
tegamzi.; uai.t P'ic’v. i Profesi
nes Sąjungos, besimokinančios 
jaunuomenės organizacijas, sa- 
vivaldibininku centrus ir tt.”...

I aetuvos Socialdemokratu 
Partijos draugai, kurie uždir
ba šie--; tie' daugiau, atiduoda 
iš savo uždarbio 15% Partijos 
pi opai 
natinė
lyje, kuri turi tokių pasišven
tusių draugų, kurie atsisako 
nuo savo asmeninės gerovės, o 
Į)ašvenčia Partijai.

Musų būtina pareiga yra 
jiems padėti. Kiekvienas mu
sų gali prisidėti prie Socialde
mokratų Rėmimo Fondo.

visame pas;.u-

tai suktybės. Jei 
kad jie yra 

tuojau

gyventi.
Mes šelpiame savo gimines, 

sušelpkime Lietuvos Socialde- 
kuri organi

zuotu budu, pasekmingai kovo
ja už musų giminių, sylįu ir 
už musų reikalus.

Aukas siųskite Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondui 
arba Naujienų redakcijai. Au
kos bus pakvituotos ir tuojau 
perduotos musų draugams — 
Lie t u vos Soc ialdemokratams.

—A. žymontas.

Nauja kryptis indu 
strijoj

Organizuoti darbininkai, jei 
tiktai jie nori, gali daug leng
viau iškovoti sau pagerinimų. 
N esi .v i skrybėlių i r v kepurių
išdirbinėtųjų Unija New Yorke 
pi (i. re kontraktą su ‘darbda
viais, kad darbininkai, laike be
darbės
savaites į metus.

Tokia

Jungtinėse Valstijose senų 
politikierių, republikonų ir de
mokratų, būdas pergalėti savo 
priešus, 
kur nors mato,
galutinai pralošęs tai 
pavartoja paprastų prigavystę. 
Ir jie tų prigavystę neskaito 
jokiu moraliu prasižengimu. 
Jiems tai /rodosi paprastas 
kasdieninis apsireiškimas.

Nesenai Kentucky Valstijoj 
buvo įneštas sumanymas į Le- 
gislalurų, kad suteikti pensijų 
n usen usiems ir negalintiems 
dirbti darbininkams. Tam su
manymui dauguma Legislatu- 
ros atstovų pritarė. Bet reak
cionieriai, matydami, kad jie 
praloš, pavartojo triksų. Prieš 
pat paskutinį skaitymą to įne- 
šimo^ kuomet daugumu Legis- 
laturos narių buvo išėję pietų, 
reakcionieriai padarė vardošau- 
kį ir paėmė tų projektų svars
tyti. . Suprantama, kad reak
cionieriai laimėjo, nes 20 Le- 
gislaturos narių buvo išėję įlie
tų. Tuo hudu nusenusieji dar
bininkai negaus pensijos Ken
tucky valstijoj.

Taip pat reakconieriai šioje 
šalyje kovoja su darbininkais. 
Jei jie negali nugalėti teisingu 
ir legaliu bildu, tai jie pavar
toja prigavystę.

Reakdibnieriai, kapitalistų 
partijų pasamdyti ar parsidavę 
žmonės, apgaudinėja kitus to
kius pat žmones. Užtai šioje 
šalyje taip sunku ir yra ką 
nors legaliai ;ir teisingai iško
voti. Korupcija čia yra įleidu
si giliai savo šaknis. Ir ta ko
rupcija daro daugiau bledies 
darbininkams.

Socialistai visuomet ir sako, 
darbininkai pr i g 11 le d a m i
Socialistų Partijos, turi 
nelik geri Socialistų Par- 
nariai, bet taip pat ir ge- 

Tuo budu socialis-

gaus atlyginimų už 7

sutartis su darbda
viais jau šiek tiek palengvina 
darbininkus tos industrijos. 
Kaip žinia, daugely industrijų, 
kuomet nėra darbo, paleidžia 
darbininkus namo. Kuomet 
yra darbo, vėl pašaukia dar
ban. Toks nenuolatinis darbas 
darbininkams yra nuostolis. Jie 
negali nei kitur jėškoti darbo, 
nei šiaip kur užsidirbti.

Kuomet kepurių ir skrybėlių 
išdirbėjai jau nors už 7 nedar
bo savaites į metus gaus at
lyginimų, 
didelis 
me.

Taip

nei

vi-

tai jau bus jiems 
palengvinimas gyveni-

ar panašiai galėtų pa- 
ir kitos Unijos. Supran

tama, darbininkai turėtų pri
gulėti prie tų Unijų. Su pagel- 
ba Unijų darbininkai gali 
lengviau iškovoti sau pageri-

Jei (iiimų.

kuogreičiausiai padaryti. O j< i gulėti į Unijas, 
kurie negali prisidėti, tai tufe tąipgi turi prig 
tų atsiminti, kad musų drau
gai Lietuvoje labai sunkiai 
dirba ir tam darbui reikia pi
nigų.

Artinasi 
darbininkų

prie 
būti 
tijos 
ri žmonės, 
tai jau iš kalno permato,
žmoifes turi būti geri, 
žmonės • bus geri, tuomet 
korupcijai nebus vielos.

Kapitalistų partijos yra 
sai kitokios partijos. Jos visai
nepaiso kokie žmones prie jų 
partijų priguli. Jie nori turėti 
viršų ir apgaudinėti darbinin
kus. šią gadynę teisingai ko
voti sunku. Tai kapitalistų par
tijos, republikonais ir demokra
tai, vartoja viską, kad tik ga
vus viršų.

Nors dėl to darbininkai turi 
nukentėti, bet jie turi nepa
liauti. kovoję su kapitalistų 
klase. Darbininkų kova vi
suomet yra teisinga ir švari. 
Darbininkai nenori nieko ap
gaudinėti, nes jie gerai žino, 
kad su apgavyste toli neisi.

'lodei, visiems darbininkams 
reikėtų būtinai prigulei i prie 
Socialistų partijos ir ten iš
mokti, kaip pasekmingiau ir 
geriau kovoti su kapitalistų 
partijomis, kad greičiau praša
linus tas visas bjaurias korup
cijas ir darbininkų išnaudoji
mą.—Azy.

Rudenio vėjai, rudenio įlietus 
Garnių marina—liūdna visur. 
Lapai našlaičiai blaškomi vėjo 
Krinta, pakila, lekia kažkur...

Audros tik ūžia, klykia pelėdos, 
Miškas nerimsta—baimė ir Čia. 
Saulė tik šviečia, debesys, lietus... 
Mėnuo sušvinta naktį slapčia.

Einu darželiu—rauda mergelė;
Gėlės nuvyto, dingo žiedai...
Einu kur teka sriaunus upelis- • 
Jį jau sukaustė pirmi ledai.

Žiūriu..
Putinai
Viesulai
Skursta

. Po sodų viesulai siaučia, 
rausta. Skriaudžia ir juos 
rustus, viesulai šaunus, 
pasaulis vėjų aiduos...
(“Kultūra”) —P. Gaidamavičius. ,

J.!
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sušaukęs nepaprastų posėdį, ir 
tasai posėdis buvo stačiai tei
simas Trockio dėl išdavybės. 
Rykov’as, <Kamenev’as Zinov 
jev’as, Stalin’as po kits ki
to kaltino karo ministerį, skal

savaites. Yra paskelbtas karo 
stovis. Visos alinės, valgyk
los, viešos užeigos yra prista
tytos šnipų. Kasdien y- 
ra suaršetuojama 150—200 
žmonių. Areštuoja studentus,
profesionalus ir atbuvusius iš- te jo nuodėmes, ir pagaliau 
trėmimą socialdemokratus. Yra priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
taipgi dabojami ir namai. Dar-! jo knygą ir visą jo darbuotę 
binipkai iš dirbtuvių kasžuikur | nuo laiko sugrįžimo is Kauka- 
dingsta. Jei kuris neateina į zo. 
darbą porą dienų, tai jau yra

bolševikų “globą”. Kas čia de
dasi, baisu ir pamislyti.

Maskva. Vis daugiau ir dau
giau apsireiškia ženklų, ,kad 
bolševikai vėl mainys ' savo 
‘frontą’’. Jis susilaukė kokio 
tai krizių. Tas krizisi apsireiš
kė dėl sovietinės ekonomikos. 
Iš vidurinės Rusijos jau duo
tas signalas persergėjimo. Ša
lis vis dar “organizuoja” eko
nomiką. Jau ateina telegramos 
—“aprubežiavimas įvestas, o
duonos nėra”. Visi šaukia, kad 
sumažinti kainas reikalingų 
produktų. O kad sumažinti kai
nų produktų, reikia padidinti 
gamybą. O kad padidinti ga
mybą, reikia kapitalo, 
talo nėra,

Kad išrišus ši painų
mą, pirmiausia reikia apsun
kinti darbininkus, -- pailgint 
jiems darbo valandas, numa
žinti algas, o kaimiečius ap
krauti dar didesnėmis mokes- 
limis. Taip dabar Rusijos bol
ševikai ir daro.

Darbininkai nebetenka jokios 
kantrybės. Todėl pasididino 
sau žudys lės. Jokios vilties gy
venime nėra, lodei žudosi. Kol 
viešpataus Rusijoj tas baisusis 
1 1V ” 1 ‘ i ne-

Vykdomasis komitetas nuta
rė pribausti Trockį, ir eida
mas tuo nutarimu cmė šaukti 
įvairių sovietų profesinių są
jungų ir kitų bolševikų organi
zacijų mitingus tikslu patirti jų 
pažvalgas.

Gali būti ištremtas

o kapi

klausi-

Visi tie sovietų vadu žygiai 
lemia galutina pašalinimą Troc
kio iš politinio 'biuro —< įstai
gos susidedančios iš septynių 
žmonių, kurie yra aukščiausieji 
Rupijos viešpačiafl. 'Pašalini
mas jo iš ‘politbiuro” bus tuo 
pačiu žingsniu prie pašalinimo 
jo iš komunistų partijos. Po 
to Trockis bus priverstas arba 
nuošaliau ir ramiai gyvent, ar
ba bus ištremtas iš Rusijos. 
Jau dabar eina girdai iš Mask
vos, kad Trockio sveikata vėl 
silpnėjanti. Tie gandai, pasak 
Trockio draugų, tai tik kamu- 
4‘lažas, kad lyderiai galėtų drą
siau 
mą”

paskelbti jo “pasitrauki- 
iš politinio biuro.

DANIJA

buvo įsivyravę naciona- 
ir džingos. Jie turėjo ir

sudrinką pagerbti Žinomą po
etą. Visi suareštuotieji turėjo 
išbūti kalėjime per nokt}.

Socialistų laikraštis Lumea 
Noua, nuolat yra konfiskuoja
mas.

t > ,/■ '
Toks valdžios persekiojimas 

socialistų, gali išaukti Visos 
šalies darbininkų pasipriešini
mą, tą pradeda pripažinti 
kapitalistų laikraščiai.

AUSTRIA

Austrijoj dabar buvo

ir

nese
nai rinkimai. Klerikalų apsau
gos ministeris susiginčijo su 
socialistų organizacijos vadu; 
dėl militarizmo ir kareivių nu
sistatymo. . Klerikalų ministe
ris tvirtino* kad kreiviai ne- 
pritaria socialistams. Balsavi
muose pasirodė visai kas kita. 
Kareiviai labai didele dauguma 
balsavo už socialistų kandida
tą ir socialistai laimėjo. Socia
listai išrinko 225 atstovus, o 
kiti

atstovus, 
išrinko liktai 23 atstovus.

FRANCIJA, '

balsai 
rinki- 

dau-

Frakcijoj socialistų 
dauginasi. Paskutiniuose 
muose socialistai gauna 
giau balsų ir socialistų partija 
stiprėja. Francijoj yra trys 
svarbiausios partijos: socialis
tų, komunistų ir buržujų. Pir
miau komunistai gaudavo, dau
giau balsų už socialistus, bet 
dabar komunistai kai kur nu
puolė 50 nuošimčių. Tuo tarpu 
socialistų balsai užaugo. So
cialistai dabar tenai išrinko 
daugiau savo atstovų. Daugely' 
apskričių rinkimuose , socialis
tai pasirodė kaipo” . didžiausia 
partija. • Socialistai ‘ yra pirma 
partija, buržujų ^ra antra par
tija, o komunistai yra trečia 
partija.

nės labai tamsus, prietarais ir 
gandais gyvena, “Socialdemo
kratų’ mažai kas teskaito, or
ganizacijų nėra, šiam valsčiu
je yra nemažai dvarų, bet dai 
bininkai apie savo organizaci 
jas ir supratimo neturi. Nuo 
kunigiškųjų organizacijų žmo
nės kratosi, nes iš pritirimo ži
no klebonijos smokų, o social
demokratinėms organizacijoms 
nėra veiklių draugų. Nors čia 
nemažai yra musų nusistaty
mo, iš kurių keli žymus vietos 
darbuotojai, tik kažin kode! 
nedrįsta aktingai savo tikruo
ju vardu, pasirodyti viešumo
je. Tai nedovanotina draugų 
klaidų, nes taip bespalviai 
dirbant, žmonės niekad nesu
pras, kad tai yra socialdemo
kratas ir nepažindami, kas yra 
jų draugai ir kas priešai duo
sis kunigams ir didžturčiams 
išnaudoti ir apgaudinėti.

Parvažiavus dr. Mikulskiui 
atostogoms, gyvenimas bent 
kiek sujudo: sušaukia Kaltinė
nų valsčiaus prijaučiančiųjų 
draugų susirinkimas, kuriame 
išaiškinta L. S. 1). P. progra
ma ir nutarta organizuoti L. 
S. D. P. Kaltiėnų vaisė, orga
nizaciją, kuriam tikslui išrink
ta organizacijos branduolis iš 
penkių žmonių 
tetui patvirtinti;
Tarybon Socialdemokratų kan
didatų sąrašas; surengtas mi
tingas. Mitinge, įvykusiame 
rugpiučio 31 d., draugai Glo
vackis, Mikulskis ir Miknius 
Išaiškino žmonėms pragaištin
gą kademų darbą Seime ir val
džioje. žmonės kademų dar
bais liek pasipiktinę, kad jų 
kalbėtojams ir išsižioti nelei
džia. Mitingu žmonęs labai pa
tenkinti ir darė didelių ovacijų 
socialdemokratams.

Centro Komi- 
pastatyta vai.

Socialisty Partijoj
pra-

Kaledos. Daugumas 
pirks dovanas savo 
Nepamirškite Lie

tuvos Socialdemokratų. Nu
šiurkime jiems Kalėdų dovanų. 
Aktyviu darbu, mes, Lietuvos 
draugams negalime padėti; vie
natimis būdas, tai mes galime 
jiems laiks nuo laiko sumesti 
po dolerį-kitą.

Nebūkime šykštus. Musų su- 
deti skatikai bus ^tiksliai su
naudoti švietimui ir orgauiza- 
vimui Lietuvos liaiiflies- darlii- 
F) illklj.

Siibniskiine visi 
Mes gerai 

lavoje jau 
kasi. Tik 
ptnigiškai,

žinome, kad Lie- 
musų draugams be
reikia jiems padėti 

kad jie galėtų ir tu
šavo veikimą ir su

organizuoti visą Lietuvos bied-

vien tik pri-1
Darbininkai 

gulėti ir prie So
cialistų Partijos. Jie turi ko- 
Voti ir industrijos lauke ir po
litikos lauke.

Pas Jungtinių Valstijų dar
bininkus iki šiol buvo nuomo
ne, kad nereikia kištis į politi
ką. l ai buvo klaida. Šį metą 
prezidentiniai rinkimai pąi|ode, 
kad darbininkams būtinai rei
kia dalyvauti politikoje iy da
lyvauti visiems sykiu susijun
gus į vieną daiktų, šio rudenio Hų dar laikosi. Terorus sunui- 
rinkimai buvo pirmutinis ban- kino visą gyvenimą. Miestai ir 
dymas. Dabar jau rimtai kalba
ma, kad Jungtinėse Valstijose 
būtinai yra j-eikalitm'a Darbi
ni u k u Hurtija. Jau yru daromi 
prisirengimai prie dkielio dar- 
L'ininkų atstovų suvažiavimo.

Taip ir turi būti. Darbiniu* 
kai turi turėti savo klasės po
litinę partiją, į kurią įeitų vįsi 
darbininkai. Susiorganizavę vi
si darbininkai į tokią politinę 
partiją, gali dar daugiau page
rinimų sau iškovoti ir išrinkti

Tarptautinis frontas

bolševikų rėžimas; tol ten 
bus nieko gero.

Atakos prieš Trockį
Sovietų Rusijos valdžioj 

krizis. Andais priimta rezo
liucija, —kuria smerkiama ka
ro ministeris Trockis dėl jo 
darbuotės, dėl “griovimo leni
nizmo” ir “pastangų įsteigti 
trockizmą”, tapo išsiuntinė
ta visiems bolševikų profesinių 
darbininkų sąjungų vykdo
miems komitctahis, armijos ir 
laivyno organizacijoms su pa
raginimais lą rezoliuciją pa
tvirtinti. Jei toksai patvirtini
mas bus gautas, tatai bus pir
mas žingsnis priversti Trockį 
pasitraukti iš politinio biuro, 
po lo iš komunistų partijos 
iiV pagaliau, iš viso bolševikų 
politinio gyveninio.

Pirmą ataką prieš Trockį pa
darė jo senas priešas, komu
nistų internacionalo pirminin
kas Zinovjevas. Zinovjevas ap-

kilo

čia 
Jistai 
savo muziką, “Kong Chrislian”. 
Prie visokių didelių apeigų ar
ba teatruose, nacionalistai vis 
mėgdavo1 )paįsĮrodyt1,i su! savo 
muzika. Bet Nina įBang, Ap
švietus Ministerė, tai muzikai 
pasipriešino. Tuo budu ta pa
triotinė muzika tapo pašalinta 
iš teatrų. Nina Bang sako, 
kad teatras yra dailės židinys. 
Jis turi būti neutrališkas. ♦ To
kia ihuzika, kuri sukelia kari
nį ūpą, iš teatro turi būt pa
šalinta. Ir ji liko prašalinta.

Socialistų Partija dabar 
dėjo didelę kampanija priraši
nėjimui. naujų narių į partijų. 
Darbas eina visu smarkumu. 
Kaip matosi iš pranešimų, dar
bininkai rašosi į Socialistų 
Partijų būriais. Kur lik susi
tveria nauja Socialistų Parti
jos kuopa, ten tuojau susirašo 
20, 30 net ir 50 naujų narių. O 
kuomet v ra nuolatiniai 
zatoriai, kurie nuolat 
naujas kuopas, tai tos 
gerai laikosi.

NEW JERSEY

RUSIA

Gruzijoj Rusijos bolševikai el
giasi su sukilėliais baisiausiai. 
Prigrūsti pilni kalėjimai. Kiti 
išbėgo į Turki jų. Dalis sukilė-

kaimui paversti į tyrlaukius. 
Sukilėliai dhr laiko tris mies
tus. Gruzijos .žmonės, kurie 
Ua,r išliko gyvi, yru susirūpinę: 

Kas bus toliau? O Husijos bol

ševikai be pasigailėjimo juos 
Kankinu.

Leningradas, čia gyvenąnli 
žmonės dabar turi nepaprastą 
‘operaciją”. čia dedasi kas 
nors nepaprasto ir dar niekad 
nematyto. Prasidėjo po dide
lio potvinio ir jau tęsiasi ^dvi

džio, kurį pastarasis buvo da
vęs po savo grįžimo iš Kauka
zo, kad nedalyvausiąs opozici
jos darbe prieš komunistų par
tijos didžiumą. Antrą puolimą 
pu darė Katnenev’-ais, kitltipiitG 
Inas 'Irockį dėl išleidimo kny
gos pavardytos “Spalių revo
liucijos pamokos.”

Kamenev’as sako, kad ta 
'l'rockio knyga esanti “šiurkš-x 
lūs 
kraipymas ir bandymas komu
nistų partijos vielutes pama- 

taipjan sulaužy
mas ištiUimybes, dėl to 
sugi įžęs Maskvon Trockis

ius ardyti, o
kad 
bu

Trockio teismas
Vykdomasis komitetas, kurio 

pirmininku yra Rykov’as, buvo

ARGENTINA

Argentinos Socialinių Parti
ja turėjo savo suvažiavimą rug
piučio 5 dieną šių metų. Tame 
suvažiavime nutaria remti' Ita
lijos Socialistų Partiją, nes fa
šistai ten socialistus labai per
sekioja. l'uojau nutarė paau
koti 1,000 pesų Italijos Socia
listų laikraščiui iLa Giuslizia.

Taipgi padarytas planas su
siartinti su Brazilijos Socialis
tais ir Chiles socialistais. Yra 
paskirtas Senatorius Juan B. 
Justo, kuris greitai važiuos į 
Braziliją ir studijuos tenai dar
bininkų padėtį. Kitas komisi
jos uarys A. Tomaso važiuos j 
Clnle.

dar
re-

RVMIjąA
Ruminijos valdau vis 

persekioja socialistus. Ji 
minsi Ino, kad norinti atsiginti
mio JAnsijos -bolševikų, o- tuo 

tarpu persekiųju socialistus.
Socialistai planavo surengti 

prieš karinę demonstracijų, 
valdžia , užgynė. Socialistai su 
darbininkų unijomis,( InotfČįjo 
sušaukti suvažiavimą ir apkal
bėti apie gyvenimo produktų 
kainas, 
cialistų

valdžia nedaleido. Su
barti jos raštinėj buvo

orgam- 
at lanko 
k uopos,

r ink i - 
daug

Ne>w Jersey valstijoj 
muose socialistai gavo 
daugiau balsų negu jie gauda
vo kada nors pirmiau.

Haledon, N. J. miesto majo
ru išrinktas socialistas William 
Brueckmann. Jau jis šiame 
miestely nepirniu sykiu išrink
tas kaipo socialistas majoras. 
Jis buvo majoru šio miestelio 
1912, 1914 ir 1916. Visi socia
listai to miestelio džiaugiasi, 
kad jie dabar turi savo draugų 
majoru. Drg. William Brueck- 
manu jau yra pasižymėjęs kai
po geras miesto šeimininkas,

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

susirinkimas: 
buvo nutarta 
rusų kalboje

Kaunas, Š. m. 
įvyko visuotinas 
Tarp ko kito 
stengtis leisti 
socialdemokratų laikraštį “Ra-
bočy Viestnik” (Darbininkų 
Žinioj). Tuomet bus galima 
spausdintu žodžiu prieiti ir 
prie tų darbininkų, kurie ne- 
|Uoką įietuvįškąi kalbėti-

Vįlkaviiškis. Vq(XkirvUščio ap
skrity} socialdemokratų partija 
pastatė partinius arba pusiau 
partinius sųrašus j savivaldy- 
b<‘» sękunčjose vietose: Vilka- 

viškijo ir Kybartų miestuose ir 
Vilkaviškio, Gižų, Pilviškių, Ža- 
liosios, Kybartui/,Alvito, Lanke
liškių ir Pajuvonio valsčiuose. 
Nepastatyti musų sąrašui: Vir
balio mieste ir Kaupiškių, Viš
tyčio, Gražiškių, Burtininkų, 
Keturvalakių, ir Paežerių vals»- 
čiuose.

-Laukiame daugiau partijos 
darbuotojų, kurie padėtų su
stiprėti musų jaunai organiza
cijai.

—Kaltinėnų Socialdemokratas,
Tryškiai. Organizacijoj vei

kimas nors ir ne toks stiprus, 
kaip praėjusiais melais, bet' vis 
dėlto dirbama. Susirinkimai 
šaukiami kas mėnesį.

'Pik bloga, kad ne visi nariai 
darbuojasi ir tokiu budu visas 
darbas gula ant vieno ar kelių 
draugų. Ypatingai tenka pasi
darbuoti drg. Tydai, kurio dė
ka kuopa ir išlaiko savo įtaką 
darbininkų tarpe. Tik veiki
mą pastebiamos šios Idos: ne
tvarkingumas nario mok. mo
kėjime, “Soc-to” prenumeratų 
nedaug tesurinkta ir neatsi
skaitomą % su C. K-tu. Šiuo
se dalykuose ypatingai reikėtų 
draugams susitvarkyti, nes 
veikimo pamatas.

Valsčiaus 'l'arybon buvo 
statytas kandidatų sąrašas 
veiklesniųjų draugų,
čionys” nebepasitijkėdami sa
vim dangstėsi ,kaip ir kitur, j- 
vairiais vardais: k. a. “parapi
jos katalikais”, ūkininkais ir k.

S.-D. j laka Tryškių darbi
ninkuose', ypač jaunuose, jau
čiasi nemaža, lik patiems s-d. 
kuopos draugams reikėtų pra
šu liuli esamas ydas ir esamo 
darbininkų pasitikėjimo n.euž- 
vilti. —L Ilgutis.

Alsėdžiai. (Telšių apskr.) Š. 
m. rugsėjo 17 d. čia įvyko So

cialdemokratų ir valstiečių mi
tingas. Socialdemokratų vardu 
kalbėjo drg. P. . Jakubauskas. 
Mitingo dalyviai klausėsi, su į- 
domumu ir reiškė pritarimo, 
Vienas krikščionių agentų 
dė trukdyti, dalindamas 
‘krikščionišką” šlamštą^ 
publika jį nuvarė su savo
mėliu į kleboniją kaulu griauž- 
ti.—Cedrono Vėžys.

Kuomet Krupis Ateina
Naktį

Tai būna ūmi ir žiauii ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima- 
ūmai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina 
davė keiptą lašų Dr. brake’s Glesdpo 
ir pagalba buvo beveik ūmi ir be Vr- 
minio. Dr. Drake’s Glessco yra .var
tojamus per 35/metus ir yra pripa
žinta gyduole nuo krupo, whodpirig 
kosėjimo ir nno visų kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite ’ jūsų daktaro arba 
aptiekokiauH ką jie žino apie jas. 
Parduodamo,, u Č0-. - verto, $50.00«

tai

iš
Krikš-

J>an-
savo
bet

t
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Phone Boulevard 9641
A.KAIRIS

Milrinimo ir budayoįimo generalia 
KONTRAKTORIUS 
3352 So. Halsted SU 

Namai 3356 Lowe Avė.

Koperatyvinč knygų 
leidinio, bei laisvo 
švietimo darbo I ae- 

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

12 mėty darbo vaisius koja. Tad ir musu jaunikaičiui 
daug buvo pasakojama apie ste-

NAMO N

Neiškentė energijos ir drąsos 
pilna širdis:: neilgai svarsčius 
jis atsisveikino su tėveliais ir at
sidūrė Amerikoj pats vienas.

“Stebuklingoji šalis” stebuk
lu pati neparodė. 20 metą, pra
mokytam ir drąsiam jaiiiįikai- 
Čiui teko Cbicagos restorano dir
bti. Numanydamas, kad bo an
glu kalbos nieko neišeis, jis mo
kinosi užsispyręs. Po 5 metų 
ištvermes ir restaurano darbo, 
jis lapo pastebėtas ir paskirtas 
restorano vedėja.

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 giminėms ir drau
gams.

Karts nuo karto “Naujienose” 
nimo tų žmonių, kuriems pasise
kė iškovoti sau geresnį likimą. 
Jų pavyzdžiai rodo kitiems kelią.

Iš eilės apsimokės susipaži
nus gu žymiu Chicagoj žmogum, 
p. J. Narrtonu.

Gimė jis Bakančižna kaime, 
Ukmergės apskr. Lietuvoj, 1892 
m., iš turtingų tėvų. Užbaigęs 
mokslą ir praleidęs jaunas mo
kyklos dienas be didelio vargo, 
lengvai gavo gerą vietą, knygų 
vedėjo Rygoje. Tokia vieta Ry
goje būdavo gerai apmokama. 
Amerikon reikalo keliauti nebu
vo. Bet dideliame Rygos mies
te daug žmonių pravažiuoja ir 
daug svieto matę, daug papasa-

Bet lietuvis nemėgsta klajo
jančio gyvenimo. Tad p. Na
mon pasirenka sau pastovesnį 
darbą: vidurmiesty gauna vietą 
didelėj krautuvėj. Paskui pe
reina pas Kleiną ant 14 g-vės į 
didelę krautuvę, čionai greitai 
pakilo j vyriausius to« krautuvės 
pardavėjus, ir tapo žinomas vi
siems lietuviams, kurie atsilan
kydavo ton krautuvo su rcika-

“Kultūros” o-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: j 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
liu sk. Adr.

LIEUVISKAS MOTELIS nau 
jai įtaisytas, su elektros švie 
šoms, geriausia vieta dėl darbi 
hinkų apsigyventi, vyrams 
bu moterims; su valgiu arba 
valgio $3 ir $4; $8 į savaitę 
valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

Taip praėjo devyni metai. Me^ 
tai sunkaus darbo, ištvermes, 
mokinimosi, ir ypatingai taupy
mo. Po devynių tiktai metų p. 
Namon sutaupęs turto pradėjo 
naują, savystovį gyvenimą. 1921 
metais jis atidarė«real estate biz
nį, 3452 S. Halsted St. Po še
šių mėnesių jau reikėjo krausty
tis i didesnę vietą, 808 W. 33rd 
Place. Ir čionai jis tapo vienas 
iš žinomiausių biznierių Brid- 
geporte. •

Pernai metą jis aplankė Lie-

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
’ Perkraustymas, ekspresas ir automo- 
Ibilių patarnavimas. Supakavimas i 

dastatymas i visas dalis miesto.
1706 West 47th Si

J CHICAGO, ILI

BRIOGEPORTAS

Vyrų

WEST SIDE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

kick- 
kaip

N. GIRDWAIN
Laikrodžių Krautuvė

3223 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

BRIOGEPORTAS' PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su modernifikiausihis įren
gimais.

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302 •

MILDA THEATRE 
3140-41 So. Halsted St.

Dabar lošiama
Seredoj iri Ketverge 

Rose of Paris 
Pėtnyčioj ir Subatoj 

“Stenderes”
Johnnie Walker 

Nedėlioj Fred Thomson 
Panedėlyje ir Utarninkc 

Sinners in lleavens 
Bebe Daniels and 

Richard Dix

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Motorų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio 
3214 So. Halsted St., 

Chicago, III.

A UDITORIUM
CHOP SUEY

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

I Tžkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimamo užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakari).

BRIGHTON PARK T0WN OF LAKE

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jewcler, 

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.,

BRIGHTON PARK
i________________ ;______________
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Williams & Yanchus
4140 Archer Avė.

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
Didelis pasirinkimas įvairių dalykų 
ant šyenč.ių. Musų čeverykai garan
tuoti

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western A^e.
Phone Lafayette 6014

Radio auto batres — nupiginta 
1 kaina.

Kreipkitės i Šią lietuvių jstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKUIŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

Phone Lafayette 4741
Brighton Park 

Restaurant
JOS. KAULAS, savin.

Lietuv;Ški ir Amerikoniški valgiai 
3955 Archer Avė., Chicago, III,

BAZINIAI PEČIAI

Kaina $49.98
Geriausios rųšles gaziniai pečiai dėl 
virimo ir kepimo už labai prieinamą 
kainą $49.9$. čia didelis pasirinki
mas. Ateikit ir persitikrinkite.

Peter Barškis, Fumityire 
Store,

1748-50 W. 47th St.

90

ur
bė 
su

Tel. Yards 1546 
Ros. 11061 So.

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

FOTOGRAFAS
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI. 

Chicago, 111.

Siunčiant Pinigus 
LIETUVON

* Geriausia laikas siusti yra

DABAR!

ANTON J. STUPAY 
aprėdalai: marškiniai, kepurės 

ir skrybėlės 
Valome ir dažome 
4220 Archer Avė.

DR. M. K. SHEEHY
DENTISTAS

3795 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6154

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

9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

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

čeverykai.
3956 So. Rockwell St., 

CHICAGO

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

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

1586 vv. 47 si.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

K. Marcmkiewicz
DRY GOODS STORE 

2644 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su 

vienu pirkimu, kurie taip geri, 
auksas.

MICHELIN TAJERAI, BATERIS, 
VISOKIOS' REIKMENYS 

DEL AUTOMOBILIŲ 
Taisom Tajerus ir Baateris 

NT?W CITY TIRE & S’UPPLY CO. 
, 1702 W. 47 St.

Phone Boulevard 2282' KAM DREBĖTI?
įdėkite į savo namą duris ir lan

gus su audras apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

'Audros sash rniera 2 pėdos, 4 
pėdos augštumo, 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 mierast kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

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

Prieš Mark White Sųuare

Tel. Lafayette 2596

KROK’S GARAGE
Patarnavimas dienomis ir naktimis. 
Overhauling, Greasihg, Simonizing, 

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

CHICAGO

SVARBUS PRANEŠIMAS
INTERNATIONAL 

MUSIC STORE

PIRKITE NAUJUS
Rudens mados Čeverykus

J. REKER’S 
ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ 

F2422 W. 47 St.

tuvą,,Tėvynę. Sugrįžęs iš Lie- 
tuvosų jis nupirko gražų namą 
ant 67 gatvės, arti šv. Kazimie
ro Vienuolyno ir čionai perkėlė 
savo real estate bizni iš Bridge- 
porto. Nes jis pastebėjo, kad 
daugelis lietuvių iš visų Chica- 
gos kampų keliasi gyventi i 
Marąuette parko apylinkes,, ir 
kad ta apylinkė taps greitai gra
žiausia lietuvių kolonija.

Didžiojo karo metu jam teko 
būti kariuomenėje. Po karo jis 
vedė p-lę M. Lengviriaitę. Šian
dieną tai yra laiminga šeimyna 
su dviem dukrelėm.

Nėra tokios laimės pasauly, 
nors tai butų ir “stebuklingoj 
Amerikoj,” kur laimė pati atsi
kraustytų pas žmogų. Pasise
kimo laimę visuomet reikia pa- 
imtLuž ragų. PašiseRa tai pa
daryti tik tiems, kurie jėgų sa
vo neišbarsto purvyne, kurie iš
augina savyje ir žmonišką ver
tybę bei dorą, ir pastovią valią! 
su taupumu, ir gerą, sąžiningą 
bei mandagią širdį. ;

Tel. Lafayette 0120
OTTO F. WESTPHALN

2506 W. 38 St.

Popieruotojasi ir malevotojas. Visas 
darbas garantuotas. Sieninių popie- 
rų turime stake. Ateikite arba ra
šykite, mes suteiksme sampelius.

Phone Canal 3144
Peter P. Mankus

Geriausis ir seniausis lietuvis 
kriaušius ant West Sidės.

2230 W. Į22nd Street, 
CHICAGO. ILL.
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Praneša visiems lietuviams, kad 
turime didelį pasirinkimą muzi- 
kališkų instrumentų; kaip tai:

Pianų, Columbia Grafonolų. 
žinote, kad Columbijos Grafo- 
nojos ir rekordai yra geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun
čiame į visas dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome* ir 
dirbame' visokius muzikalius in
strumentus. Parduodame ant 
lengvų išmokėjimų.

KALĖDŲ ŠVENTES JAU NETOLI

Pranešimas visuomenei!

T0WN OF LAKE

3252 So. Halsted Si
NAUJIENŲ APIELINKECHICAGO, ILL

John J. Smetana

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

F C. LUCAS&CO.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

4108 Archer! Avė.
Phone Lafayette 5107

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekoš 
Pastebėkite mano iškabą

muzikališkus 
pigiai, 
musų

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furpishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Tel. Lafayette 1939 •

Mus speciališkumas yra viršutiniai, 
apatiniai marškiniai ir paričiakos.

A. J. MOSGERS,
3108 South Halsted St.

i

Lietuvos Bankas išmokės pinigus 
siunčiamus per

Y

UNIVERSAL STATE 
BANK

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Turiu už garbę pranešti, kad per
sikėliau naujon vieton į nuosavą na
mą. Norėdami pirkti, parduoti ar 
mainyti namus, lotus, farmas ir ki
tus biznius kreipkitės nes gausite 
teisingą ir greitą patarnavimą, o bu
site užganėdinti.

S. I). LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2314 W. 23rd Place, Chicago, III. 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 

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

Tel. Canal 1271-12199

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 1616 W. 47th Street 
•Chicago, III.

Išpildome visus receptus teisingai.

International Music Store
1722 West 47th St 

CHICAGO, ILL.

Šis žmogus 11 * J 1 * Bear Balsam_ pne pagelbos spindulių ^ 77 ..“Linnnentų Karalius”
Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk

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

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

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

APRfiDALŲ KRAUTUVĖ

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų. ' 

Nedėlioj nuo 9 iki .11.

Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi ant orderio. Va
lome ,dažome, prašiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

Phone Lafayette 8617
SKLEIDĖJAI

Lietuviškos ir Amerikoniškos 
Muzikos ir Dainos.

vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
Taisome 
instrumentus 
Nepamirškite 

adreso.

Telephone Canal 6174
J. F. Kadžius

LIETU VYS’ GRABORIUS
Parsamdo Automobilius pagra- 

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

Chicago, III.

Karolis Obeciunas
Vyrų kostumeriškas siuvėjas. 
Valome, prašiname ir dažome

1622 S. Halsted St
CHICAGO

Gulbranacn Trade Mark
Grojikliai pianai su necuvisKais 

roliais ir žodžiais ant lengvų išmo
kėjimų. Lietuviški, rekordai geriau
sių artistų: J. Butėno, M. Petraus
ko, Sodeikos ir kitų. Sieniniai ir 
kišeniniai laikrodžiai ir žiedai, de) 
vyrų ii’ merginų. Radio visokio 
didumo.

BRIGHTON MUSIC AND 
JEWELRY STORE 

C. J. RUBIN, Savininkas 
4216 Archer Avė.

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite
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minusių pašto detektyvų

KIMBALL PIJAMA
pačia

dėlto

Krautuvės atdaros vakarais

Auction Sale Parduodam ant daliny išmokėjimu

-CLEAN OUT

NUSIŠOVĖ BEMEDŽIODAMAS

Ng<gfi)1121

M. LEVY COMPANY

SOUTH CHICAGO SKYRIUS

The Peoples Furniture 
Company Parduoda

1922
18toa gatvės Kolonijoje

• NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškais nuodais, 
id “apmalšinti” jo skausmu .paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių 
Dar geriau—duokite jam truputį

G K H D. Naujienų skai
tytojo* ir ikaitytojai 

prašomi pi f kinių nukatai* 
eiti | tas sankrovai, kurio* 
akeibiuai Naujienose.

STVI.V 45

$675
pTvm? 46

$775

BROOKLYNAS AR 
(’HICAGA

Liudijo policistai ir A. Sedore, 
buvusi Valaniutės draugė. Ji 
sakosi girdėjus besitariant a- 
pie plėšimą.

Nuteisė pašto traukinio 
plėšikus

Trečiadienio vakare, lapkr. 19 
d. įvyko Jaunosios Birutes priešv 
koncertinis susirinkimas. Pir
miausia buvo dainų praktika, 
paskui muzikos ir ant galo — tė-

jialiuoHUOtojo, .lame nėra svaigalų, 
eikianti kombinacija, pada- 

pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių

VALSTYBE STATO SAVO 
LIUDININKUS.

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurj 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai 
ryta iš daržovių išsunkų, kur 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

—* Jūsų aptiekorins parduoda Bambino—35c. už bonkij
I arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

netoli New Yorko Central geležinkelio 
Phone: Saginaw 4847

tą. Riebu
šalins skausmą, bet 
uždegimą, kuri 
tis skaudėjimo.

Nusipirkite buteli šiandien 
ir pamalvsite palys, kaip grei
tai prašalins sntįnimą, užde
gimą ir skausmą iš sąnarių. 
Pas visus aptiekorins — 35 
centai.

KIMBALL PIJANA1 yra parduodami vien už teisingą ta 
kaina visose Krautuvėse kuriuos parduoda.

KIMBALL PIJANAI išreiškia augščiausių Pi.įano muziką 
kad v ' '

KIMBALL PIJANAI yra daromi per patyrusius žmones j 
metų

KIMBALL PTJANUS vartoja dauguma pasaulio pagarsėję piani
stai ir muzikos mokytojai už.

KIMBALL PI JANUS atsako 50 milijonų'dolerių įstaiga W. 
Kimball Co. už

KIMBALL P1JANUS taipgi atsako ir drąsiai jum rekomenduoja 
didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje THE PEOPLES 
FURNITURE CO. /

Pirkite Kimball dabar, nemanykite apie jokį kitą pijaną, atei
kit j Tijūnų Pepartnientą Lietuvių Krautuves IR PASISKIRKITE 
KIMBALL.

Tegul M. Levy & Co. 
suteikia jums visus 
plumbingo ir namų 
apšildymo reikmenis, 
čia gausite gerų ir 
teisingų patarnavi-

pasinu-1
rasti i

Ateikite apžiūrėti dienų, 
o vakarais galite duot 

pasulymus. .
Pradžia nuo 7 vak. iki 10 v. v.

Išpardavimas tęsis kas dieną 
iki bus išparduotas visas stakas, 
dcl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

Elmer Blooni, 23 m„ 1634 E. 
75 St. išvažiavo j Grant Bark, 
Ilk, medžioti. Jis užmatė zuikį 
ir šovė, bet nepataikė. Tada 
kada zuikis bčgo pro jo kfcjas, 
užpykęs užsimojo šautuvu ii 
šėrė. Zuikiui betgi nepataikė, 
tik kulbę užgavo į žemę, šautu
vas išsišovė ir nutraukė Bloo- 
niui koją. Vėliau Bloom pasi
mirė liogninėj.

sineštais rūbais ir kitokiais da
lykais. Ona Valaniutė ištarusi, 
•jog “fiėlengvą darbą.” Tą 
patį rytą visi išsikraustę į kką 
butą, svetimomis pavardėmis.

Kuomet gynėjų advokatas 
pradėjo klausinėti Mrs. A. Sedo
re apie jos užsiėmimą, ji pasa
kė, jog dirbusi restoranuose. 
Vieną jų, kur apsistojo ilgesnį 
laiką ji nurodė kampe Ashland 
ir Madison. Vardo savininko 
neatsimenanti. Bet advokatui 
paaiškinus, kad toje vietoje nė
ra jokio restorano, ji piisipaži
no, jog gal būt klystanti.

Beklausinėjant gynėjams, 
Mis. A. Sedore patvirtino, jog 
sykiu su Valaniutė ir kitomis 
mergaitėmis, važinėjusi pas vy
rus į privatinius butus. Tik bir
želio mėnesy ji ir Valaniutė per- 
siskyrusios. Apie tą laiką ji ir 
pranešė policijai kas yra kaltas 
nužudyme Mrs. Gaesslen. Be
pasakojant jai apie Oną Vala- 
niutę, paskutinioji staiga atsi
stojo ir ašarodama ėmė priešin- 
ties. Teismas sujudo ir rašti
ninkas liepė detektyvams geriau 
pridaboti tvarkos.

Lygiai 5 vai. vak. teismas pa
skelbia pertrauką iki ryt lyto. 
Kadangi kambarys buvo prikim
štas, tai publika sku bodama iš
eiti stumdėsi ir spaudės prie du
rų. Daugelis negalėdami patek
ti vidun stovėjo karidory.

• —Reporteris.

Vakar nuo ryto iki vakaro, 
padarant mažas pertraukas. Kri
minaliam teisme ėjo kamantinė
jimas liudininkų, kuriuos pasta
tė prokuroras Įrodymui Valanių 
ir jų dviejų draugų kaltės nužu
dyme Mrs. Gaesslen.

Policmonai papasakojo kokioj 
padėty rado Mrs. Gaesslen la
voną, josios namuose, užėję ank
sti ryte. Priminė taipogi ką 
buvo kalbėję su kaltinamaisiais, 
kuomet tieji buvo suimti. Gynė
jų advokatai perklausinėjo po- 
licistus ir stengėsi iškelti prieš
taravimų jų paliudymuose.

Teisme buvo paklausta liudi
ninkų, ar tie daiktai, kuriuos 
paėmė iš Mrs. Gaesslen kaltina
mieji ir pardavė, priklauso jai 
ar ne. Nužudytosios sesuo pri
pažino. jog priklauso.

Bet svarbiausia vakar dienos 
liudininkė prokuroro pusėje bu
vo Mrs. Agnės Sedore, 19 metų 
amžiaus. Ji pažinusi seniau kal
tinamuosius ir Mrs. Gaesslen, su 
kuria dirbusi restorane. Tame 
laike, kuomet įvykęs prasižen
gimas, ji gyvenusi kartu su Ona 
Valaniutė ir L. Marshall’ute ir 
girdėjusi kaip jos su dviem vai
kinais tapiusios eiti apiplėšti 
Mrs. Gaesslen. Jiems išėjus, ji 
pasiliko viena su E. Novakiute. 
Va kiniai ir kiti sugrįžę apie 3

Petnyčios ristynes šv. Jurgio 
parapijos svetainėje turės nu
spręsi i/kas turi geresnį sun
kiojo svorio ristiką Brook- 
lyno lietuviai ar chicagiečiąi.

\Villiam J. Kaby, per daugelį 
metų tarnavęs pašto žvalgyboje 
ir buvęs vienas iš žymiausių pa
što šnipų, kuris susekė ne vieną 
plėšimą, dabar pats tapo nuteis
tas už dalyvavimą išplėšime paš
to traukinio ties Roundout, 111., 
kada plėšikai buvo laimėję apie 
$2,000,000.
' Taipjau už tą patį pašto trau- 
nio apiplėšimą tapo nuteistas ir 
James Murray, žymus politikie
rius.

Buvo taipjau teisiamas ir 
VValter McComb, kurio namuose 
plėšikus suimta, bet jis liko iš
teisintas.

Galutinas teismo nusprendis 
dar neišneštas, kadangi rastieji 
kaltais pareikalavo naujo bylos 
nagrinėjimo. Bet jiems gręsia 
ilgas kalėjimas.

Buvo teisiami iy kiti šeši daly
vavę plėšime. Bet jie prie kal
tės prisipažino ir liudijo prieš 
plėšimo vadovus Fahy ir Mur
ray. Bet tai ir jų nepaliuosuo- 
,ja nuo atsakomybės, taip kad ir 
jiems teks keli metai kalėjimo.

Jie visi nuteisti už penkis pra
sižengimus ir jeigu už kiekvieną 
prasižengimą butų duota atski
ra didžiausia* galima bausmė,' 
tai kiekvienas jų liktų nuteistas 
162 metams kalėjimam.

Laikė to piešimo vienas plėši
kų-liko nušautas pačios šaikos 
narių, kada jis pasitraukė j ša
lį ir atsistojo ne jam pažymėtoj 
vietoj. Tas ir užvedė pašto 
žvalgybą ant pėdsako ir sunkiai 
sužeistąjį, kuris vėliau 
fė, suėmus nesunku buvo 
kitus plėšikus.

Lapkričio 2 d. p-lei Brances C. 
V cit, 24 m., 6801 Elizabeih St., 
važiuojant automobiliu su savo 
vaikinu Frank L. Palermo, 6752 
Rištine St., prie 79 ir Marshfield 
gatvių juos užpuolė trys plėši
kai, kurie juos abu Įsivilko Į sa
vo automobilių ir nuvežę prie 92 
ir Marshfield Avė., sumušė Pa
lermo ir išmetė iš automobilio, 
o ią nuvilko į lauką ir -visi trys 
išžagino. Už poros valandų ją 
rado kiti be sąmonės, v

Nuvežta ją į ligoninę, bet ji 
sunkiai susirgo. Palermo jos 
nuraminimui ir užtikrinimui, 
kad tas nedorėlių už/puolimas ne
suardė jo meilės linkui jos, ant 
rytojaus apsivedė su ja ligoni
nėj. Bet ji nenurimo ir tas už
puolimas taip i ją paveikė, kad 
ji dar sunkiau susirgo ir nors 
perkelta ją į kitą ligoninę ir dė
ta visas pastangas jas išgelbėti, 
ji užvakar pasimirė šv. Antano 
ligoninėj.

Policijai tapo įsakyta surasti 
tuos nedorus puolikus ir suimti 
juos gyvus ar negyvus.

IŠTAKSfi'/M VISKį, PARDUOSIU IŠ AKCIJOND 
^evve^ry’ Diamonds,

* L Watches and
Silverwarc

vų pasitarimas. . Kąlbėtąsi kaip 
geriau prisirengus prie koncerto, 
kuris įvyks šio mėn. 26 d., Mil
dos svetainėj ir kaip geriau pa
laikius tvarką pačioje draugijė
lėje. Kaip buvo žadėta, susirin
kime dalyvavo J. Uktveris ir ki
ti veiklesni nariai, tad susirinki
mas buvo tvarkus ir gyvas. 
Organizatoriui M. M. Yuodžiui 
užklausus ar tėvai norėtų, kad ir 

dieną Brooklyno narsus J. Uktveris dalyvautų Jaunosios 
Antanas Brazauskas Birutes tvarkime, visi kaip vie- 

K. Sarpal.’um, kuris nu balsu atsiliepė “norime.” Vel
tui J. Uktveris bandė atsisakyti 
ir teisintis neturys laiko. Kas 
kam galvoj, kad jam laiko nėra 
V- priimta ir patvirtinta, ir dar 
įsakyta, kad jis butų ateinantį 
trečiadieni, 7:30 v. v., pamoko
se, taip kad jaunieji birutiečiai 
turėtų smagių pramogų^ pertrau
kose tarp pamokų. Susirinki
mas užsibaigė 10 v. v. ir visi išsi
skirstėme su pakilusiu upu.

Tikimąsi, kad ‘J. Uktveriui su- 
gryžus,. Jaunoji Birute susilau
kė vieno iš gabiausių veikėjų ir 
manoma, kad narių skaičius u- 
mai" padidės. Repeticijos įvyks
ta kąs trečiadienio vakarą, 7:30 
v., Mark White Sq. svetainėj.

—Korespondentas.

Ar manai pirkti pijaną, koki iš kur? Ar esi apsipažinęs apie 
pijanus? Ar manai tikėti į apskelbmus ir pasakas įvairių agen
tėlių ? Aii ir Tamsta mokėsi už pijanų $600.00 — $700.00 (dole
rių) už pijanų kurį musų Krautuvėse galėtumėt nupirkti už $300.00 
ar $400.00 (dolerių), kurių mes turime daugybes musų krautuvėse. 
Bet ne! Mes norime parduoti JUM

Michelin Tajerai 
ir Tūbai

yru gurijiusi, ką už pinigus 
galima pirkti, žemos kai
nos ir ilga garantija. Apart 
tajerų, didelis rinkinys vi
sokių reikmenų deb automo
bilių. Taipgi baterių dėl 
automobilių, Radio ir kiše
ninių lempučių. Krautuvė 
atdaru iki 9 vai. Vakare ir 
nedėlioj iki pietų. . Taisome 
taje£us ir; batėues. v

NEVY CITY TIRE & 
SUPPLY CO., 
1702 W. 47 St.

Tel. Boulevard 2282. 
CHICAGO.

Senos ir labai užleistos 
reumališkos ligos sųnariose 
yra palengvinamas su Sioan’s, 
kur kilos gyduo.ės nieko,, ne
pagelbėjo.

Nereikia alsinančio trini- 
mo. Tik uždėkite švelniai. 
Tuojau pajausite šilumą ir 
nia’onmnų, kaip tik naujas 
kraujas ateis į skaudamų vie-

Kimball Pijams
Už dirbtuvės kaina ant lengvų išmokėjimy

ris t i kas 
susikibs 
yra laimėjęs universitetų čem
pionatą.

Jose ristynėse risis ir vienas 
žymiausių pasaulio ristikų 

Mariu P les! •na,, kurio per sep
tynerius mt f s dar niekas lie
pa rito. —Rep.

Šis sumauna sutinimą—prašalina skausmą 
kraukis netik pra- 

prašalins 
yra priežas-

" t r*-" t •_ Pr«iš<iliii r1

Sioan’s Liniment Skausmą

TW0

BEfTERJįOMĘG
2 So. Halstcu

KIMBALL I
Grojikliai Kimball Pijanai apkainuoti šeip

I . f

STYLE 44

$595

* *1 'Si.

įjONO?.1

"wrn7tURE f°r

-od Archer Avė 
Brighton Parke

Phones: Calumet 0645 Calumet 1692 
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

k • i ,% <

j t į . : <■• ?

1

I DR. VAITUSH, O. I).
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
hrtno, skaudamą akių karšti, 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. Spėriai? 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

ceriai).

3hysical Health Institun.
DR VELIONIS, Ph 
n e.. D.O,N T

(»ydaL įvairia- Uga>, u rpatmga'
> žsjs|»n6jusias bė vaistu ’’ f*r 

■ių naidausiai1 hnilall*
<201 Archer 't»e. (Cbicac«> II'

Krightoi .2 rų lubų, Rumat- 
darnia • njį/, l 'ryL ik1 i? pie * 
'kare >vh 'ki *• vai «aku - 
j'PPrRphiaih ,u< v* fe '2 pi*** <

• •' fplrphone latayrtt. 154$ j

- LITTLE — 
SPINOGĖAPHS

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

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

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

• >R J. M. FINSLOU
( hiropractor

1045 W 17 SI.. Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006» 

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

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą

PINCHED!

BPtNE 
MAN

SUIIRmAt bi’.c vienos 
oekančlii įlalh) pa
eiti nuo NERVUS pri- 
Hpu'tdimu nugarkr.ulio 

u liukais:
SMEGENŲ 
AKIŲ 
A.VSŲ 

■NOSIE?
t.EKhl f.8 
RANKŲ . 
•UROIES 
? LAUČIŲ 
IEPENŲ 
?ILVO
5ALDG1LE8 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
’LONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
.YTINIŲ 

SAN AKIŲ

ŽARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei* mokykla bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

.3462 So. Halsted St.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvų, užkietėjimą 
vidurių, šilimos akys, nervuotas. 
jaučiasi sustingęs, rpumatiškį skau
dėjimai ir t. t. Nuo tukių apsireiš
kimų reikia bųt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt sų cliiropraktoriu ir buk

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

Telefonas Rooscvelt 8135 
Rezidencija Bruuswick 4887

**B^"aT*'*^*a**<* *a*****aY*—'*-*** - •. -

Jau alėja Kultūra Nu: 10. 
Galima gauti Naujienose 
Kaina 30 centų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Lietuvių Rateliuose.
|TAtJJUElW8, M

*

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI NAMAI-ŽEME
Trečiadienis, Lapkr, 26,1924

MORTGECIA! -PASKOLOS
Metinės sukaktuvės

AUGUSTINAS LAPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 30 d., 1923 ni. Buvo ve
dęs, turėjo 55 m. amžiaus, paė
jo iš Kauo rėd., Tauragės ap., 
Šilalės parapijos, Plerpiu kai
mo. Paliko nuliudime moterį 
Pauliną ir sūnų Juozapą, pačią 
po tėvais Navardauskaitę.

Dabar prašau gimines ir vi
sus pažįstamus dalyvauti pa
maldose, kurios atsibus lapkri
čio 27 d. 8 vai. ryto, šv. Kry
žiaus bažnyčioj, po pamaluti 
kviečiame visus gimines ir pa
žįstamus atsilankyti i umsn na* 
mu.t 219 W. 47 St.

(Seka nuo 7-to pusi.)

Cicero
Stato Br. Vargšo dramą 

“žmonės.”

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

ar kviečia.

Mirė nedėlioj, 
1921, 12:50 vai. 
vedęs ,turėjo 65 metų 
Paliko moterį Barborą, 4 dukte
ris, Barborą, Aleksandrą^ Ka
zimierą, Ameliją, 
ciškų. 
metus, 
darnos 
Kūnas 
ria St. 
ge, lapkričio, 
Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, po pamaldų į Šv. Kazi
miero kapines. Gimines, pažy
stamas ir draugus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys ir sunus.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203,

Sūnų Pran- 
Amerikoj išgyveno 34 
Iš Lietuvos paėjo‘Kvp- 

parapijos, Buišių kaimo, 
pašarvotas 1822 S. Peo- 

Laidotuves bus ketver- 
27, 8 vai. ryto, į

VIGRACIUS

lapkričio 23. 
dieną. Buvo 

amžiaus.

Lietuvių Dramos Draugija 
veikia visonyis pajėgomis. Ke
letą savaičių atgal ji pastatė 

įB'r. Vargšo dramą “Lizdas na
minio liūto” ir komediją “Jau 
nystės karštis.” Vaidinimas pa-i 
v.vko visais atžvilgiai.^.

* Dabar ta pati Dran/os Draugi
ja vėl stato scenoj kitą Br. Var
gšo dramą “žmonės” ir komedi
ją “Teodolinka.” Vaidinimas 
bus Padėkavonės dienoj, lapkr. 
27 d. (taigi rytoj), Lietuvių 

, Liuosybes svetainėj. Po vaidi
nimo bus šokiai, kurie tęsis iki 
vėlos nakties. Tad ruoškimės j 
tą vakarą kas gyvas.

Dramos draugija yra jau ga
na stipri ir turi nemažai gabiu 
vaidylu, abiejų lyčių. Pagirtina, 
kad musų jaunuomenė neleidžia 
laiko veltui, bet lavinasi scenos 
mėno. ' ■' b O

PRANEŠIMI’ TAISYKLĖS
Meldžiame visų darbuotoji), drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurio duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisyklės:

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
vist) organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus,, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurio 
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), 
r visokie pranešimai galimi lah 

pinti laikraštyje.
4. Už apmokamus pranešimus 

reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dali vienai dienai. Skaitlius (lič
ių ir colių ncaprubcžinojamas.

5. Apie kreditą reikia lartis su 
’aujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal- 
inti į sekamos dienos laidą turi

kaip iki de-

M()TE‘HMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl nė

rinių. Kaina I oz. malka 25c., 28c., 
35e., 10c., 45c. ir 50c. Marškonios 
gijos dėl mezginių ir siuvinių ir 
kilokiem dalykam. Kaina 1060 var
dų 10, 15, 20. 25 ir 45c. Vilnonės 
skiaulis 
siuviniui 
Ii ilgiau, 
brangio.

Ada ra 
inadieninis

Frank Selemanavičia 
561 W. .J3rd Si.’ 

Pirmos lubos.

dėl vaiku ir mergaičių 
drapanų. Meldžiu nelauk- 
nes tavoras kasdien eina

♦

kasdien ir vakarais 
po pietų.

ISRENDAVOJIMUI

sek-

RENDON G kambarių fintas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių fintas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj. 

r>530 So* Robey St. 
Tel. Prospect 8926

RENDA1 4 ruimai ant 2-rų 
lubų, elektra, gasas. Renda pigi. 
Geri ruimai gyvenimui.

Kreipkitės:
718 W. 31 St.

i lubos.

>ul priduoti ne vėliau 
Intos vai. vakaro.

ANT RENDOS 4 ruimai iš už
pakalio ant 2-ro floro toiletas iš 
vidaus, renda pigi — $15.00 j 
mėn. Atsišaukit į Cigarų štorą 

732 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7508

TUOJAU parduoshi savn 6 kam
barių rakandus, 3 VVillon kaurai, 
parloro setas, 2 miegamo kamba
rio setai, riešutinis valgomo kam 
bario setas, Victrola, 2 liampos, 
virtuvės setas, tikras bargenas.

6139 So. Green SI., P apl.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
senesnio namo ar loto naujas 4 
llatŲ namas po 5 kambarius visi, 
■1 karų garažas,-ištaisytas bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir RockweH St.

PARDAVIMUI
NAMAI mūriniai, 2 fialų po I 

ir 4 kambarius, maudynės 
parankumal; vieta 69 ir 
\MOod Avė.

ANTRI MARGIRIAI
Ant įrengtu praperčiij daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

ir visi 
Maple-

Pirk Dabar
Jeigu nori bučeniės ir grosernės 

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

3500 So. Union Avc.

TURIU atiduoti savo $1000 
vertės KimbaII grojiklį pianu, 
geras kaip naujas, (teras pa- 
siulymas nebus atmestas. Šau
kite Tel. Lawndale 1050, prieš 
12 dieną ir po 6 vakare.

BUČE R N P. ir grosernė parsiduo
da už pusę kainos, ant didelio 
stryto, Nori h West Side; biznio 
daroma į dieną nuo $20(1 iki $300, 
liiri bus parduota greit.

> 2623 \V. North Avė.

2 PAGYVENIMU namas, 
kambarių, lik vienų melų 
įtViisytas pagal vėliausios 
vieta Brighton parke.

6 i r 6 
senumo;
mados;

kambn-2 PAGYVENIMŲ, 6 ir 6 
rių narnas, tik užbaigtas būdavot!, 
66 ir Talman Avė.

3 FLATŲ mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, bejsmentas, aukš
ta pastogė, garažas dėl 1 mašinos. 
Namas 
Brighton

beveik naujas.
parke; parduosiu

Taipgi
Mes mainom 
ar lotų.

Jokantas Bros 
4138 Archer A v 

Tel. Lafayette 7674

Randasi 
pigiai.

turiu ir daugiau 
ant mažesnių

namų.
namu

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų atakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Be paslvėlinimų. Re 
ekstra moke -ties.
NATIONAL CITY TINANCE CO., 

11 So. La Šalie St., Randolph 2124 
1105 Roanoke Bldg.

zktdara subatomis iki 5 v po plet.

MOKYKLOS

Galva Daugiaus 
Nebeskauda 

Skaudėdavo kas dien.
Skaitykit ką mums rašo G. G. Mann 

iš Wooster, O. "Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada, kaip pradė
jau inivi Nuga-Torie. AŠ nebesirgau 
galvos skaudėjimu per šešias savai
tes. Kolei a.3 neėmiau Nuga-Tonc 
sirgdavau galvos skaudėjimu kas dien. 
Daktarai sakydavo, jog priežastis 
mano galvos skaudėjimo, buvo blogas? 
stovis mano norvų”.

Musų skaitytojai nusistebės, kaip 
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuose 
atvejuose. Jis padidina stiprumą ir 
pajiegą, gretai pataiso nervus, krau
ją ir kūną; suteikia pailsinanti mie
gą, stimuliuoja kepenys ir veikia re
guliuoja vidurius. Nuga-Tonc yra ga- 
iart"Otas jog patenkins Jumis, arba 
gražinama pinigai. Pastebėk garanti
ja ant nakic.ko. Nuga-Tone yra reko
menduojamas, garantuojamas ir par- 
d ,• oer visas aptiekas; arba
prisiųsk $1.00 ir guus’t tiesiog iš 
National Labaratory. 1011 S. VVabash 
Avė., Chicago, III.

Į dramiečius atkreipė doinę ir 
kitos draugijos. Štai SLA. 194 
kp. nutarė rengti pramagų vaka
rą ir išrinko tam tikslui komisi
ją, j kūną įėjo Danta, Bielevi 
čius ir S. Zenkus. Ta komisija 
ketina surengti tokį vakarą, ko- 
kio ta kuopa dar nėra turėjusi— 

|su vaidinimu ir gražiu koncertu 
i Vaidinti gi ketinama pakviest’ 
dramiečius. Jau greit pas dra
miečius atvyks ir kuopos kvies
lys. Vakaras bus po Naujų Me
tų. Reiškia, dramdečiams vėl 
bus darbo. Bet dramiečiai ne 
tinginiai, jie darbo nesibijo; 
jiems dar smagiau, kad yra dar
bo ii- kad tas jų darbas yra įver
tinamas.

Chicagoa Komitetas 
laičiams šelpti rengia 
arą gruodžio 1924

Liet. Naš- 
ivairų ha- 

gruodžio 1924 m. 4, 5
> Rayinond Chapel, 816 W. 31 r... 
leidžiame paaukauti ką nors dėl 
»azaro, kaip tai: rankdarbius^, na- 

c gamintus valgius ir lt. visas 
•Inas skiriamas stišelpimui Lietu- 
is našlaičių. Kviečia visus 

Hcngitno Komisija.

ir 
SI.

TEATRALIŠKO KLHJBO “LIETU- 
.V‘ draugiškas vakarėlis jvyks trę- 
idienj, lapkričio 26 d., 8 vąl. vak. 
Letukienės svfct., 4523 So. Wood St. 
Visi nariai-ės kviečiami dalyvauti.

— Rengimo Komisija.

NORTHSIDE. — A. L. T. Sandaros 
Y-čia kuopa rengia linksmus šokius, 
rėdos vakare, prieš padėkavonės 
eną, ‘lapkričio 26 d., 7:30 vai. vak. 
uosybės salėje, 1822 Wabansia Avė. 

i-ie linksmų šokių bus dar ir laimes 
bandymas atsilankiusių Visus šir- 
agai kviečia

— Komitetas.

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba- 
rių fintas, su Beizmentu ir 3 ka
ram garadžius. Labai gera vie
ta dd automobilių repair shop.

3251 So. Halsted St.
Tel. Yards 1234

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

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

Atsišaukite.
3443 So. Auburn Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 fintu namas 
prie Marąuetlc Bulvaro ir Maple- 
woo Ava., gani šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie litines Kral, 2444 \V. 67 
SI. Tel. Prospcct 1361

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, Do- 
signing, JTailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. IIUTFILZ, Manager

RENDON 6 kambarių 
apartinentas, sun parlor, 
čiams kambarys, su sieteliais 
ėiai. dvi vanos, prie parko, 
transporlaciįa, rendos $150.

Sol Ellis, 123 E. 60 St.,

gražus
pusry- 

poi’A 
gera

ANT RENDOS vieta, dėl „ šal
čiaus, $25 į menesį, lliznis išdirb
tas per 6 ineluįU-Urie 62 ir South 
llals'ed St.

730 W. 62 St.
Savininkas, 3130 S. Halsted St.

PARSIDUODA pirmos klesos pul- 
ruimis, barzda.sk uty khi, šiokcisai ir 
t. t. Listaš ilgas, Randa pigi. Ge
riausioj vieloj. Binzis išdirbtai' per 
10 metų. Tokios progos daugiau 
negausit. Atsišauki* tuojau.

P. .1. KUTKA
1012 S. Main Si., Rockford, III.

PARSIDUODA Beauty Shop, ant 
pirmo aukšto, 'Brighton Purk anie- 
linkėj, prieky ’ didelio teatro. Yra 
geras ir Išdirbtas biznis. Parduo
siu už mažą kainą. Savininkas ap
leidžia miestą. Atsišauk

4204 Archer Avė,
Tol. Lafayette 1'443

Bučernė! Bučernėl
Už pusę kainos.
Parsiduoda arba išsimaino bučeme 

su groserne, 
sidėj. Gori fikčerlai. 
žias stakas. 
Yra kambariai pragyvenimui, 
duosiu' už pusę kainos arba priimsiu į 
majnus, lotą ar automobilių kaipo pir
mą jmokęjimą.

Priežastį pardavimo, patirsite atva
žiavę. )

Matykite

J. Namon
2118 W. Marųuette Rd. 

arti Westem Avė. 
Phone Prospect 8678.

geriausia vieta South- 
Visas švie- 

Lysas' ant trijų metų. 
Par-

Bergenas greitam 
pardavimui

Prieš keletą mietų čia gyvavę 
progresyvis choras, bet toms ne 
laimingoms politinėms audrom? 
užėjus, jis liko sugriautas. Bet 
dabar pradedam-a kalbėti apie jf 
atsteigimą, ir galbut ir pavyk? 
tai padaryti, jei rasis užtektinas 
skaičius norinčių chore dalyvau
ti ir darbuotis. —S. Z.

CICERO.

GERA VIliTA dėl barberio, yra 
palikta kiti įrankiai, reikalingi dėl 
barbernč.s ir kambariai dėl gyve
nimo, kas yra reikalinga.

Atsišaukit tuojau
K. M. Jucius, 

1708 W. .Iii St.

PARDAVIMUI restaurantas 
į ir “Boarding House.” Priežas
tis labai svarbi. Parduosiu labai 
pigiai.

4346 So. Ashland Avė.

Z ET L SPECIALIAI i Kas įvyks lapkričio 27 d
šilkiniais dryželiais, 
nugaromis, 2 kelne- ' 
Kiti. $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Vilnoniai su 
franeuziškomis 
mis siutai. $35.

Atdara vakarais ir nedėliok 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Musų

Jus^zEZj
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbe- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus?^ Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
mite hemoroidus ir fistulą? Ar 

kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ai’ kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs, iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi
saugoki t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pashna- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas ,
1112-1114 Milwaukee Av^

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandas 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Ketvirtadieny, lapkričio mėn 
27 d., “Thanksgiving Day,” C. S 
P. S. svetainėj, 1126-30 W. 18th 
St., artisto Vaičkaus Dramos Te
atras statys dramą “Laisvės 
Kovotojai.” Tą dieną bus kaip 
ir istorinis spektaklis, nes bus 
suvaidintas vienas iš gražiausių
jų musų teatro veikalų, kur 
kiekvienas lietuvis pamatys ste
buklą, kaip musų tautą ilgus am
žius vergavusi svetimiems val- 
dovamls, trenkė i žemę ją var
žančius retežius ir sukurė savo 
valstybę. Tad kįękvieno lietu
vio pareiga, atvykti į spektaklį ir 
pasidžiaugti musų didvyrių kar
žygiškais žygiais. Sudaryti vie
ną galingą grandinę, kad niekas 
daugiau neišplėštų iš musų bro
lių karžygių krauju apšlaksty
tos brangios tėvynės Lietuvos. 
Tas veikalas taip seniai lenkia
mas bus pastatytas lapkr. 27 d. 
Kas tikrai myli Lietuvą — ne 
žodžiais, bet darbais — tas, ži
noma, neapleis tos šviesios ir 
brangios mums valandos. Todėl 
pravartu tą dramą kiekvienam 
pamatyti.

Tikietai parsiduoda iš kalno 
“Naujienų,” “Draugo,” “Varpo” 
Redakcijose ir “Aušros” Knygy
ne.

Po vaidinimo šokiai ir žaislai. 
Pradžia lygiai 8 vai. vai. Tikie
tai pigus. Nuo 75c iki $1.50.

Artistė Tendžiulytė šiame vei
kale loš labai svarbią rolę. Tad 
publikai bus suteikta geresnės 
prokos įvertinti jos gabumus.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

*
Lapkričio 30 d. artisto Vaič

kaus Dramos Teątras loš Grand 
Rapids, Mich., Šv. Jurgio Drau- 
gyestės svetainėje, Quarry ir

Webster gat.

Liet. Dramos Draugija Stato Sceno- 
: du veikalu, dramą “Žmones” ir ko- 
edija “Teodalincla” Padėkavonės 
enoj, lapkričio 27, 7:30 v. v. Lietu- 

lį Liuosybes svetainėje. DramieČiai 
lošiasi užganėdyt visus, taigi daly- 
lukite visi.

— Dramiečiai.

Penktadienį, lapkričio 28 d., A. C. 
7. of A. Iškalas 269, Rengia viešas 
iskusijas. Temoje : Kas paliuosuos 

arbininkus iš kapitalistinės vergijos 
r "Bolševizmas ar Socialdemokrati- 
> ?” Kaip matote diskusijos bus la- 
ai įdomios. Todėl kviečiame skaito 
\gai visus atsilankyti 7:30 vakare, 

564 N. Robey Street, prie North Av., 
’nijos svet., ant trečių lubų.

— Komitetas.
Jaunuolių Orkestros praktikos 

vyks trečiadienį, lapkr. 26, 7 vai. 
•ak., Mark White Sq. salėj. Jau- 
.uoliai atvykit su instrumentais.

Rast. Aid. Grušaitė, ,

Chicagos Komitetas Liet. Našlai- 
aičiams šelpti susirinkimą laikys 
apkričio 28 d., 8 v. vakare, Ray- 
Mond Chapel. 81*6 W. 31 St. Visi 
•arini ir našlaičių rėmėjai esate 
vieč’ami i susirinkimą, kad galė- 

’is didesnį darbą nuveikti ir su
cipti Kauno ir Vilniaus našlaičius.

Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
111’21 KALINGAS kambarys vie-. 

nam vyrui prie gerų žmonių Brid-1 
geporlo apieliokėj. Geistina * kad 
hutų telefonas šluboj, Keikalingas. 
4 ar 5 ruimu moderniškas fialas 
Brighton paiki'. 'I'urinlicji praneš- 
kil j Naujienų Skyrių

3210 S. Halsted St. No. 181
--------.-JT'..r. ---------- ■l.-M'L-.-.'

PARDAVIMUI pigiai groser
nė ir bučerne, yra 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio krautu
ves. Geroje vietoje. Atsišauki
te asmeniškai.

5252 So. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos virš 16 me
tų amžiaus dėl mokinimosi mar- 
celling ir beauty darbo. Už tai 
turi pagelbėti dirbti šapoje. Tu
ri būt Amerikoj gimusi lietuvai
te. Phone: Blvd 9685

REIKIA DARBININKU
*

REIKIA jauno vyro kuris ge
rai kalba lietuviškai ir lenkiškai 
mokintis aptiekorystės biznio. 
Gera 

onėkit atsilankyti paskirtu laiku. West 
i. Valdyba.

Kviečia visus

Dramatiško Ratelio 
bus šiandien, 7:30 vai. 
Meldažio svetainėj. Visi

repeticija 
vakare, M. 
lošėjai ma- proga pradiniam, South 

Side. Reikia paliudymų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo moteries, Onos 

Blužienes, po tėvais Giraitaitė. . At
sišaukite greitai delei savo gero. 
Jūsų tylėjimas bus jūsų nuostoliai. 
Atsišaukite, o bus viskas gerai. Jei 
neatsišauksite, nerugok, nes valdžia 
veda teismą.

CHARLES B LŪŽIS, 
1411 So. 49th Caurt, Cicero, Iii.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 414
J /

ĮIEŠKO PARTNERIU
JIEšKAU partnerio su biskį 

pinigų prie išdirbystės vaistų, 
labai gera proga padaryti pinigų

Atsišaukite
1809 W. 46th St.

PARSIDUODA barber 
3 baltos kėdės. Įrengimai 
klausios mados.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 412

shop.
pui-

PARDAVIMUI labai gerai ap
simokanti aptieka, randasi pui
kioj lietuvių kolionijoj, gera vie
ta lietuviui aptiekoriui. , Geras 
lysas, yra gyveniniu kambariai.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 413

BARGENAS
Parsiduoda grosernė, tabako ir 

kitokių .dalykų štoras; visai pigiai, 
tik $650. Storas vertas du sykiu 
tiek; turi būt parduotas į trumpą 
laiką iš priežasties ligos. Atsišaukit 

5211 So. Wentworth Avc.,

PARSIDUODA lunch ruimis ir 
minkštų gėrimų parloris. Sena ir 
gerai išdirbta vietų. Parduosiu pi
giai už tikrų pasiūlymą.

Atsišaukite pas savininkui
4 100 S. Ilonore St.

GERA proga aukštesnės kla
sės vyrui kuris galėtų prižiūrėti 
kitus vyrus. Atsišaukit asmeniš
kai bile dieną nuo 9 ryto iki 8:30 
vak. Arba rašykite Room 252 

4554 Broadway.

REIKIA agentų pardavinėt ge
rų Kalėdinių parfiumų, Comp- 
acts, Kombinacijos setų, Laikro
dėlių, Importuotų aųskarių. 'At
sišaukite dėl" informacijų. Van 
Ogden, Ine., 1905 V/an Buren st.

7 DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda pigiai grosernė, vie

na arba su. visu namu. Arba mai
nysiu ant kilo namo. Nepraleiski
te šios progos. Priežastis svarbi.

Atsišaukite
2215 W. 22St.

Tel. Roosevelt 860(>

GROJIKlIų pianų bargenas, turi 
būti parduotas iki lapkričio 30, aplei
džiame miestą.

$125
Benčius, kabinetas ir 250 muzikos 

roleliųl
3323 Lincoln Av. netoli Belmont, 1 fl. 

Klauskit Mr. Jankovvski piano

IVAIRIR ^KARIMAI 1 REIKALINGAS vakin^s dir-.. peiliyo JRLĮ.UIHIMI bti Reįtorani knd butų šiek tiek I •
Į STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas Už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- ______
džiausią ir geriausia stogų dengimo gclbininko. 
ištaiga Chicagoj. 
darbininkai 
Roofing Co., 
Phone La vandale 0114.

patįręs tame darbe.
2113 So. Halsted St.

RE1KIA patyrusio janitoriaus pa- 
Geistina, kad grįžti) 

Tik patyrę unijos Juozas nuo Bridgeporto, kuris dir- 
samdom; J J . Dunne bo kėlės dienas.

3411-18 Ogden Avė.,’ F. LUCAS
11139 Vernon Avė., Roseland

'4T

NAMAI-ZEME
TURfiKIT 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 mėnesį su palūkanomis.

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKU REIKIA TUOJAU

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

THE wenzel way 
177 State St., Room 306 

State 1887

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

SNOW COLI.EGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

Greitai ir pigiai
i Išmokiname .Anglų kalbos, Gramati- 
' kos, Sintakses, Aritrr/etikos, Knygve- 

. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. 1’. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So./Halsted St., Chicago, III.

39-tos. Kaina $16,500. Corner 31st and So. Halsted Streets

Tiktai $400 įmokėti, kilus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalow, kie
to medžio grindys, didelis porCius sint-iksf-s Ari trr v t:per visą namą, 2 blokai nuo sto- koR» f>intalc.c. , A .. 
ties Chicago Burlington & Quincy ’ dystės, n- kitų mokslų.
geležinkelio, yra vanduo, 
elektra, yra akmeninis kelias ir 
mokėtas.

M. PIOTROWSKIS
17 E. 61 st SI.

Tol. Normai 7691

gasas, 
ap-

VIENO AUGŠTO mūrinis biznia
vus narnas su trimis Storais, 6 m. 
senunirt, geroje biznio vietoje, ant 
Kodzie Av. ir ,*1. .....
Savininkas mainys ant 2 augštų 
nanlo Marųuette Manor. 

Tel. Yards 6891
St. Martinkus, savininkas

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirksite lotą prie 63' St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. Priimsiu 
wiokčjimais po $20 j mėesj.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

GERAS SPEšELAS; PASI-' 
NAUDUOK1TE

iš-

67Pardavimui 2 namai, vienas
St. ir California' avė. štoras ir 3 
po 5 ruimus flatai, 3 mašinų ga
radžius; kaina $34,000. Antras 67 
St. ir Glareinont avė. 9 flatai po 4 
kambarius; kaina $48,000. Geroj 
vietoj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
......j. .......... . ....... ,..... chanikų ir šoferių. Ateikite pasi

ne, persitikrink pats. Kas su N'*-Irengę pradėti. Pagal musų naują 
lichka bičiulaujas, tas yra apsau- sistema ir asmenišką prižiūrėjimą 
gotas nuo sukčių. Jeigu manai bu- . j§moksite į kelcs savaites, kaip 
davoti narną pavasari, ateik pa.i- Odelius darbus. Darbas kol
teiraųti. Duosiu patarimą kaip ge- . mokinsitės o kaip užbaigsite, 
riausiai ir pigiausiai; uz t^i niekas į’j geresnįs, 

su Dienomis ir vakarais klesos .
nll° FEDERAL AUTO ENGINEERING 

I;>n7 \V Madison M

riausiai ir pigiausiai; uz tai n 
j hm s nukainos. Pasikalbėkit 
žmonėmis, kurio pirko namus 
manęs, ką jie jums pasakys.

J. VV1L1CHKA 
6559 S. MaplevVood Avė.

PARSIDUODA medinis 2 pa
gyvenimų po 4 kambarius. Elek
tra gazas ir maudynes. Priežas
tis pardavimo, išvažiuoju į Lie
tuvą. Atsišaukite pas savininką.

4618 So. Tai man Avė.

HUFFMAN
MAINAU bizniavą namą ant ma

žesnės prapertės, 2 štorai, 4 fin
tai. Kam reikia tokio namo 
kreipkitės prie:

Wm Gritenas,
3241 S. Halsted St.

.Antros lubos
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
naujas namas, po 5 kambarius. Vi
si įrengimai moderniški, ąžuoliniai 
trimingai; lotas 37% x 125. Kreip
kitės prie savininko — gausit bar- 
geną.

3951 So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 5565

BRIGHTON PARK
2 aukštų mūrinis namas su beis- 

mentu, 1. štoras, 4 gyvenimui rui
mai užpakaly, 5 čuimų fialas vir
šuj, 3 mašinų mūrinis garažas. 
Geroj biznio vietoj. Parduosiu ar
ba mainysiu ant grosernčs ar ki
tokios krautuvės. Matykit savinin
ką. į2612 W. 47th St. I

Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

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

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

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

barzda.sk

